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“PROJETO CONSERVADOR DAS ÁGUAS TEM 
ATRAÍDO MUITA MÍDIA PARA FALAR DO 8º 
FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA”

O Projeto Conservador das Águas atrai a mídia nacional 
e internacional devido ser pioneiro no reflorestamento 
e conservação de nascentes por meio de pagamentos 
por serviços ambientais a agricultores e produtores 
rurais. Nesta semana foi a vez da TV Brasil, que veio 
a Extrema realizar uma matéria especial que irá ao ar 
antes do 8º Fórum Mundial da Água que acontecerá 
entre os dias 18 e 23 de março de 2018, em Brasília e 
atrairá a atenção de todo o mundo para a conservação 
do bem maior, a água.

O Projeto Conservador da Mantiqueira é uma ação 
que iniciou no projeto de Extrema e está agregando 
diversas cidades que passam por toda a Serra da 
Mantiqueira nos estados de Minas Gerais, São Paulo 
e Rio de Janeiro. Esta nova fase busca reflorestar toda 
a Serra da Mantiqueira, reconstruindo a Mata Atlântica 
de todo este território.

Nesta reportagem a equipe da TV Brasil visitou 
produtores rurais que fazem parte do projeto, 
entrevistou o Secretário de Meio Ambiente, Paulo 
Henrique Pereira, que é o idealizador do Conservador 
das Águas. Durante a entrevista o secretário afirmou 
que o projeto já está bem consolidado e agora o objetivo 
é manter a evolução que acontece naturalmente 
e ampliar para mais de 280 municípios da Serra 
da Mantiqueira através do Projeto Conservador da 
Mantiqueira.

A produtora rural e adepta do projeto Olga de Lima, 
cedeu entrevista a TV Brasil e relatou que desde que 
aderiu ao projeto a produção de água em suas terras 
aumentaram muito e além de ajudar nas tarefas diárias 
com o gado, galinhas e demais afazeres, ainda tem o 
benefício do pagamento ambiental realizado pela 
Prefeitura de Extrema que ajuda e muito na renda da 
família, ela também contou a reportagem que realizou 
muitas benfeitorias com esta verba de produção de 
água.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 007/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 004/2018: O Município de Extrema, 
através do Pregoeiro, torna público que fará realizar 
às 9h do dia 26/01/2018, em sua sede Av. Delegado 
Waldemar Gomes Pinto, 1624, B. Ponte Nova, a 
habilitação para o processo licitatório nº 007/2018, 
pregão presencial nº 004/2018, objetivando ao 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
INSTRUMENTOS MUSICAIS).Mais informações 
pelo endereço eletrônico http://extrema.mg.gov.br/
imprensaoficial/licitacoes.
Extrema 12 de janeiro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 011/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 005/2018: O Município de Extrema, 
através do Pregoeiro, torna público que fará realizar 
às 9h do dia 29/01/2018, em sua sede Av. Delegado 
Waldemar Gomes Pinto, 1624, B. Ponte Nova, a 
habilitação para o processo licitatório nº 011/2018, 
pregão presencial nº 005/2018, objetivando a 
Contratação de empresa para prestação de serviços 
de Exames de Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia. 
Mais informações pelo endereço eletrônico http://
extrema.mg.gov.br/imprensaoficial/licitacoes.
Extrema 15 de janeiro de 2018.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO -  PROCESSO LICITATÓRIO 
– Nº 317/2017 – PREGÃO Nº 210/2017: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público o 
resultado do Processo Licitatório nº 317/2017, Pregão 
Presencial nº 210/2017, referente ao  REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PÃO ASSADO FRANCÊS 
E DOCE. Levando em consideração a Adjudicação do 
certame através de ata do dia 16/01/2018, declaro e 
homologo a empresa  INDUSTRIA COMÉRCIO DE PAES 
JOIA RARA LTDA ME no lote 1,vencedora do presente 
processo licitatório. Mais informações, através do 
e-mail: licitacao@extrema.mg.gov.br. Extrema, 16 de 
janeiro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 269/2017 – 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. O Município de 
Extrema, através do Pregoeiro, torna público o 
resultado do Processo Licitatório nº 269/2017, 
Pregão Presencial nº 176/2017, referente o registro 
de preços para eventual e futura aquisição de 
carimbos. Levando em consideração a Adjudicação 
do certame e a Ata do dia 16/01/2018, declaro e 
homologo a empresa: EXTRAPRINT INDÚSTRIA 
GRÁFICA LTDA ME, CNPJ Nº 03.373.323/0001-
19, nos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 no valor total de 
R$ 59.786,50 (cinqüenta e nove mil, setecentos 
e oitenta e seis reais e cinqüenta centavos). Mais 
informações, através do e-mail:  compraspme@
extrema.mg.gov.br ou pelo telefone (35) 3435–
4635, das 13h às 17h. Extrema, 16 de janeiro de 
2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 313/2017 – 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. O Município de 
Extrema, através do Pregoeiro, torna público o 
resultado do Processo Licitatório nº 313/2017, 
Pregão Presencial nº 208/2017, referente à 
contratação de empresa para elaborar e executar 
projeto “Conhecendo Extrema – Educação para o 
Turismo”. Levando em consideração a Adjudicação 
do certame e a Ata do dia 15/01/2018, declaro 
e homologo a empresa CAMILA LEME DA SILVA, 
CNPJ Nº 18.756.422/0001-57, no lote 01 no 
valor total de R$ 95.000,00 (noventa e cinco 
mil reais). Mais informações, através do e-mail: 
compraspme@extrema.mg.gov.br ou pelo telefone 
(035) 3435-4635, das 13:00 às 17:00 horas. 
Extrema, 15 de janeiro de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 001/2018 – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - TERMO DE 
HOMOLOGAÇÃO: O Município de Extrema, através 
do Ordenador de Despesas, Tailon Alexand de 
Camargo, torna público o resultado do Processo 
Licitatório nº 001/2018, Pregão Presencial nº 
001/2018, referente a aquisição de luminárias de 
led e braços para iluminação pública municipal. 
Levando em consideração a Adjudicação do 
certame através de ata do dia 17/01/2018, declaro 
e homologo as empresas O. DO LAGO OLIVEIRA 
- GALVANIZAÇÃO - ME. vencedora no lote 2 no 
valor total de R$ 20.250,00 e UNICOBA ENERGIA 
S.A vencedora no lote 1 no valor total de R$ 
145.000,00. Mais informações, através do e-mail: 
decol@extrema.mg.gov.br. Extrema, 17 de janeiro 
de 2018.
  
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 005/2018: 
O Município de Extrema, através da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público que fará 
realizar às 9 horas do dia 16/02/2018, em sua 
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sede, Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, nº 
1.624 – centro, a habilitação para o Processo 
Licitatório nº 005/2018, Concorrência Pública nº 
001/2018, referente à contratação de empresa 
para fornecimento de materiais e mão de obra para 
execução de cobertura metálica, piso, dispositivos 
de drenagem, muro de fechamento e obras de 
acabamentos em geral em quadras de esportes. 
Os editais estão à disposição dos interessados no 
local acima mencionado. Mais informações pelo 
endereço eletrônico http://extrema.mg.gov.br/
licitacoes/. Extrema, 12 de janeiro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 006/2018: 
O Município de Extrema, através da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público que fará 
realizar às 09:00 horas do dia 19/02/2018, em 
sua sede, Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 
nº 1.624 – centro, a habilitação para o Processo 
Licitatório nº 006/2018, Concorrência Pública nº 
002/2018, referente à contratação de empresa 
para fornecimento de materiais e mão de obra 
para execução de calçadas, muro de fechamento, 
dispositivos de drenagem e calçamento de piso 
intertravado. Os editais estão à disposição dos 
interessados no local acima mencionado. Maiores 
informações pelo endereço eletrônico http://
extrema.mg.gov.br/licitacoes/. Extrema, 12 de 
janeiro de 2018.
  
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 008/2018: 
O Município de Extrema, através da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público que fará 
realizar às 09:00 horas do dia 20/02/2018, em 
sua sede, Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 
nº 1.624 – centro, a habilitação para o Processo 
Licitatório nº 008/2018, Concorrência Pública nº 
003/2018, referente à contratação de empresa 
para fornecimento de materiais e mão de obra 
para execução de acabamento e instalações 
em geral na Fábrica da Cultura. Os editais estão 
à disposição dos interessados no local acima 
mencionado. Mais informações pelo endereço 
eletrônico http://extrema.mg.gov.br/licitacoes/. 
Extrema, 12 de janeiro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 009/2018: 
O Município de Extrema, através da Comissão 

Permanente de Licitação, torna público que fará 
realizar às 09:00 horas do dia 30/01/2018, em 
sua sede, Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 
nº 1.624 – B. Ponte Nova, a habilitação para o 
Processo Licitatório nº 009/2018, Tomada de 
Preços nº 001/2018, referente à contratação de 
empresa para execução de reforma do segundo 
andar do quiosque do Parque Municipal de Eventos. 
Os editais estão à disposição dos interessados 
no local acima mencionado. Maiores informações 
pelo endereço eletrônico http://extrema.mg.gov.
br/imprensaoficial/licitacoes. Extrema, 12 de 
janeiro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 273/2017: O 
Município de Extrema, através da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público que fará 
realizar às 14h00min do dia 19/01/2018, em sua 
sede à Av. Del. Waldemar Gomes Pinto, 1.624 no 
bairro da Ponte Nova, a abertura do invólucro de 
preços da empresa Editora FTD S.A., no Processo 
Licitatório nº 273/2017, Concorrência Pública nº. 
014/2017, referente à contratação de empresa 
para fornecimento de Sistema de Ensino para 
alunos e professores da rede municipal. Maiores 
informações, através do e-mail: decol@extrema.
mg.gov.br  ou pelos telefones (035) 3435–4504. 
Extrema, 17 de janeiro de 2018.

Processo licitatório nº 318/2017
Concorrência Pública  nº 017/2017
Edital nº 259/2017
Objeto: Contratação de Agência de Publicidade. 

RETIFICAÇÃO
8.2.1.4 Plano de Comunicação:

Onde se leu:
8.2.1.4.2 No cálculo da distribuição dos custos 
para o desenvolvimento de um Book Captação 
de Recursos para Projetos Esportivos e Culturais 
de Extrema de que trata o subitem 8.2.1.4, a 
licitante utilizará como referencial uma verba de 
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Fica a critério 
da licitante a definição do período de veiculação 
e das praças/estados a serem considerados na 
simulação de mídia. A licitante deverá evidenciar a 
utilização dos recursos mediante a apresentação 
de distribuição percentual de verba disponível, 
nas rubricas de estudo e pesquisa, produção e 
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veiculação, justificando a aplicação.

Lê-se:
8.2.1.4.2 No cálculo da distribuição dos custos 
para o desenvolvimento de um Book Captação 
de Recursos para Projetos Esportivos e Culturais 
de Extrema de que trata o subitem 8.2.1.4, a 
licitante utilizará como referencial uma verba 
de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 
Fica a critério da licitante a definição do período 
de veiculação e das praças/estados a serem 
considerados na simulação de mídia. A licitante 
deverá evidenciar a utilização dos recursos 
mediante a apresentação de distribuição 
percentual de verba disponível, nas rubricas 
de estudo e pesquisa, produção e veiculação, 
justificando a aplicação.

Data, horário e local para início da sessão pública 
permanece conforme segue:

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Endereço: Avenida Del. Waldemar G. Pinto, 1.624 – 
Ponte Nova - extrema - mg
Data: 26/02/2018
Horário: 09h (nove horas) – HORÁRIO DE BRASÍLIA

Extrema, 18 de janeiro de 2018.

Carlos Alexandre Morbidelli
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 07/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 06/2018
Câmara Municipal de Extrema. Aviso de Licitação 
na modalidade Pregão Presencial. Edital nº 
06/2018. Processo Licitatório nº 07/2018. Data: 
01 de fevereiro de 2018, às 14 horas. Objeto: 
Contratação exclusiva de microempresa, EPP 
ou equiparadas para: ITEM 01 - Prestação de 
serviços de dedetização e desratização, na área 
interna e externa da Câmara Municipal de Extrema 
com sede na Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 
1626, Bairro Ponte Nova, Extrema, MG. A licitante 
deverá colocar seis caixas com porta-iscas para 
ratos na sede da Câmara Municipal de Extrema; 
ITEM 02 - Prestação de serviços de dedetização e 
desratização no imóvel da “Casa do Cidadão”, imóvel 

comercial, localizado na Rua João Mendes, 67, 
Centro, Extrema, MG, composto por 10 cômodos, 
com área construída de 192,77 m2 e terreno com 
área de 303,62 m2. A licitante deverá colocar seis 
caixas com porta-iscas para ratos na sede da Casa 
do Cidadão. 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, em 
12 de janeiro de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 08/2018 – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2018
Câmara Municipal de Extrema. Aviso de Licitação na 
modalidade Pregão Presencial. Edital nº 07/2018. 
Processo Licitatório nº 08/2018. Data: 08 de 
fevereiro de 2018, às 13h30. Objeto: Contratação 
exclusiva de microempresa, empresa de pequeno 
porte ou equiparadas para fornecimento estimado 
de gêneros alimentícios, de forma parcelada, 
mediante requisição, nas quantidades estimadas 
em: item 01 – 1.500 quilos de bananas tipo nanica; 
item 02 – 1.500 quilos de bananas tipo prata; 
item 03 – 2.000 quilos de laranjas tipo pera; 
item 04 – 1.500 quilos de maçãs tipo gala; item 
05 – 480 unidades de abacaxis; item 06 – 110 
maços de hortelãs; item 07 – 110 quilos de limões 
tipo Taiti.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, em 
17 de janeiro de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 09/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 08/2018
Câmara Municipal de Extrema. Aviso de Licitação 
na modalidade Pregão Presencial. Processo 
Licitatório nº 09/2018. Pregão Presencial nº 
08/2018. Objeto: Contratação exclusiva de 
microempresa, empresa de pequeno porte ou 
equiparadas para fornecimento de pães e frios, 
de forma parcelada, mediante requisição. Data: 
05 de fevereiro de 2018, às 10 horas. Local: 
Câmara Municipal de Extrema. Obtenção do Edital 
na íntegra e todas as informações: Av. Delegado 
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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 10/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 09/2018
Câmara Municipal de Extrema. Aviso de Licitação na 
modalidade Pregão Presencial. Edital nº 09/2018. 
Processo Licitatório nº 10/2018. Data: 08 de 
fevereiro de 2018, às 10 horas. Objeto: Contratação 
exclusiva de microempresa, empresa de pequeno 
porte ou equiparadas para fornecimento estimado 
de água mineral, de forma parcelada, mediante 
requisição, nas quantidades estimadas em: item 
01 – 300 galões de 20 litros de água mineral, 
sem gás; item 02 – 17.500 garrafas plásticas com 
500ml de água mineral sem gás; item 03 – 4.000 
garrafas plásticas com 500ml de água mineral 
com gás. 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, em 
17 de janeiro de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 11/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 10/2018
Câmara Municipal de Extrema. Aviso de Licitação 
na modalidade Pregão Presencial. Processo 
Licitatório nº 11/2018. Pregão Presencial nº 
10/2018. Objeto: Contratação exclusiva de 
microempresa, empresa de pequeno porte ou 
equiparadas para fornecimento estimado de itens 
de copa e limpeza, de forma parcelada, mediante 
requisição. Data: 06 de fevereiro de 2018, às 13h30. 
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 12/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 11/2018

Câmara Municipal de Extrema. Aviso de Licitação na 
modalidade Pregão Presencial. Edital nº 11/2018. 
Processo Licitatório nº 12/2018. Data: 02 de 
fevereiro de 2018, às 10 horas. Objeto: Contratação 
exclusiva de microempresa, empresa de pequeno 
porte ou equiparadas para fornecimento estimado 
de arranjos florais e coroas de flores, de forma 
parcelada, mediante requisição, nas quantidades 
estimadas em: item 01 – 350 arranjos florais de 
mesa tamanhos médios, tipo nobres; item 02 – 
24 coroas de flores tamanhos grandes, tipo do 
campo. 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, em 
12 de janeiro de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 13/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 12/2018
Câmara Municipal de Extrema. Aviso de Licitação na 
modalidade Pregão Presencial. Edital nº 12/2018. 
Processo Licitatório nº 13/2018. Data: 09 de 
fevereiro de 2018, às 09 horas. Objeto: Contratação 
exclusiva de microempresa, empresa de pequeno 
porte ou equiparadas para fornecimento de 
gêneros alimentícios, de forma parcelada, 
mediante requisição, nas quantidades estimadas 
em: ITEM 01 – 600 potes de achocolatado em pó, 
com leite em pó desnatado, sem aroma sintético 
idêntico ao natural de baunilha, pote com peso 
líquido mínimo de 400g; ITEM 02 – 900 quilos 
de açúcar refinado, super branco; ITEM 03 – 20 
frascos com 200 ml de adoçante liquido sacarina 
e ciclamato; ITEM 04 – 600 pacotes de biscoitos 
de maisena, pacote com peso líquido mínimo de 
200g.; ITEM 05 – 700 pacotes de biscoitos tipo 
cream cracker, pacote com peso líquido mínimo 
de 200g.; ITEM 06 – 1.400 pacotes de biscoitos 
tipo wafer, recheado, sabor chocolate, pacote com 
peso líquido mínimo de 140g.; ITEM 07 – 1.400 
pacotes de biscoitos tipo wafer, recheado, sabor 
morango, pacote com peso líquido mínimo de 
140g.; ITEM 08 – 300 pacotes de chá de folhas de 
Erva Mate tostado, acondicionado em embalagem 
com peso líquido mínimo de 250g.; ITEM 09 –120 
caixas com um litro de leite desnatado, UHT; ITEM 
10 – 2.500 caixas com leite integral, UHT; ITEM 
11 – 300 frascos de suco integral e concentrado 
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de maracujá, com polpa, água potável, sem adição 
de açúcar e glúten, embalagem mínima de 500ml, 
rende mínimo de 2 litros; ITEM 12 – 300 frascos 
de suco integral e concentrado de uva, com polpa, 
água potável, sem adição de açúcar e glúten, 
embalagem mínima de 500 ml, rende mínimo de 
2 litros.; ITEM 13 – 300 frascos de suco integral e 
concentrado de pêssego, com polpa, água potável, 
sem adição de açúcar e glúten, embalagem 
mínima de 500ml, rende mínimo de 2 litros.; ITEM 
14 – 300 frascos de suco concentrado de caju, 
contendo água potável, aromatizante: aroma 
idêntico ao natural de caju, sem adição de açúcar 
e glúten, embalagem mínima de 500ml, rende 
mínimo de 2 litros.; ITEM 15 – 300 frascos de suco 
integral e concentrado de abacaxi, água potável, 
aromatizante: aroma idêntico ao natural de abacaxi, 
sem adição de açúcar e glúten, embalagem 
mínima de 500 ml, rende mínimo de 2 litros.; ITEM 
16 – 250 unidades de refrigerante tipo “cola”, 
contendo água gaseificada, açúcar, extrato de 
noz de cola, cafeína, corante caramelo, acidulante 
INS 338, com mínimo de 2 litros.; ITEM 17 – 250 
unidades de refrigerante tipo “guaraná”, contendo 
água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, 
acidulante ácido cítrico, conservadores: benzoato 
de sódio e sorbato de potássio, aromatizante 
e corante caramelo IV, com mínimo de 2 litros.; 
ITEM 18 – 800 pacotes com 500 gramas de café, 
em pó homogêneo, torrado e moído, embalado a 
vácuo, constituídos de grão de café tipo 8 COB ou 
melhores, com no máximo 20% em peso de grãos 
com defeitos pretos, verdes e ou ardidos (PVA) =, 
evitando presença de
grãos preto-verdes e fermentados, gosto 
predominante de café arábica, admitindo-se café 
robusta (conilon), com classificação de bebida de 
Dura à Rio, isento de gosto Rio Zona.; ITEM 19 
– 300 vidros com 200 gramas de café solúvel 
extraforte; ITEM 20 –300 caixas com um litro de 
suco com néctar de laranja; ITEM 21 –300 caixas 
com um litro de suco com néctar de uva; ITEM 22 
–300 caixas com um litro de suco com néctar de 
pêssego; ITEM 23 –300 caixas com um litro de 
suco com néctar de goiaba. 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, em 17 de janeiro de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 14/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 13/2018
Câmara Municipal de Extrema. Aviso de Licitação na 
modalidade Pregão Presencial. Edital nº 13/2018. 
Processo Licitatório nº 14/2018. Data: 07 de 
fevereiro de 2018, às 10 horas. Objeto: Contratação 
de prestação de serviços contínuos de reserva, 
emissão, remarcação ou alteração, reembolso e 
entrega de passagens aéreas nacionais, mediante 
requisição. 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, em 
16 de janeiro de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 15/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 14/2018
Câmara Municipal de Extrema. Aviso de Licitação na 
modalidade Pregão Presencial. Edital nº 14/2018. 
Processo Licitatório nº 15/2018. Data: 01 de 
fevereiro de 2018, às 10 horas. Objeto: Contratação 
de prestação de serviços de seguro de acidentes 
pessoais para a estagiária Juliane da Silva Miranda 
Pereira, da Casa do Cidadão. 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, em 17 de janeiro de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 16/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 15/2018
Câmara Municipal de Extrema. Aviso de Licitação na 
modalidade Pregão Presencial. Edital nº 15/2018. 
Processo Licitatório nº 16/2018. Data: 02 de 
fevereiro de 2018, às 13h30. Objeto: Contratação 
exclusiva de microempresa, EPP ou equiparadas 
para fornecimento, mediante requisição, estimado 
em: ITEM 01 - 11 (onze) placas de identificação em 
latão, na cor preto, gravado na cor dourada em alto 
relevo no tamanho 50 cm x 10 cm, com impressão 
do timbre, com borda em torno da placa em 
dourado, com furação para fixação. ITEM 02 - 11 
(onze) prismas em latão na cor preto, gravado em 
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dourado em alto relevo no tamanho 04 cm base 
x 08cm altura x 40cm comprimento, com brasão 
da Câmara Municipal de Extrema e borda em torno 
do prisma em dourado. ITEM 03 – 33 (trinta e 
três) placas em aço inox escovado, com moldura 
em alumínio de espessura de 02 cm x 02cm,na 
medida 32 cm largura x 22 cm altura e moldura 
da placa em aço inox de 23,5 cm largura x 16,5 cm 
altura gravado na cor preta, com brasão colorido 
da Câmara Municipal de Extrema, em veludo 
azul marinho, embalada de forma reforçada, que 
suporte o peso do objeto. ITEM 04 – 04 (quatro) 
placas em aço inox com gravação de foto, nome 
e ano de presidência, com moldura, veludo azul 
marinho nas seguintes dimensões: tamanho da 
moldura:45 cm x 35 cm(AXL); tamanho da foto 
com dizeres no mesmo corpo:34 cmx24cm(AXL); 
Espessura da moldura:2 cm x 2cm. ITEM 05 – 33 
(trinta e três) placas em aço inox escovado, com 
moldura em alumínio de espessura de 02 cm x 
02cm, na medida 42,5 cm largura x 32,5cm altura 
e moldura da placa em aço inox de 32 cm largura 
x 22cm altura, gravada na cor preta, com brasão 
colorido da Câmara Municipal de Extrema, em 
veludo azul marinho embalada de forma reforçada, 
que suporte o peso do objeto. 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, em 17 de janeiro de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 133/2017 – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2017
Câmara Municipal de Extrema. Extrato de contrato 
– Partes – Câmara Municipal de Extrema, CNPJ 
19.038.603/0001-00 – Mapfre Seguros Gerais 
S/A – CNPJ 61.074.175/0001-38. Objeto: 
Prestação de serviços de seguro para automóvel 
Voyage Trendline 1.6 Flex. Contrato Nº. 01/2018 
– Processo nº 133/2017 – Pregão Presencial 
Nº. 33/2017. Dotação orçamentária – 3.3.90.39. 
Vigência: 12 meses, em conformidade com a 
apólice. Valor unitário do prêmio: R$ 277,00 
(duzentos e setenta e sete reais). Assinam: 
Edvaldo de Souza Santos Junior pela contratante 
e Anderson Oliveira Silva pela contratada, em 03 
de janeiro de 2018.

FIM
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