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SECRETARIA DE TURISMO REALIZA ROÇADA 
NA ESTRADA DA EMBRATEL

A equipe de infraestrutura da Secretaria de Turismo 
realizou um trabalho de melhoria na Estrada da Embratel 
e rampa de voo livre na Rota dos Ventos. A ação foi de 
roçada e limpeza das canaletas e a Secretaria de Obra 
e Urbanismo realizará a melhoria e reparos na via que é 
uma das estradas turísticas de nosso Município. 

PREFEITURA REALIZA RECAPEAMENTO NA 
VILA DO MATILDO

A Secretaria de Obras e Urbanismo realizou o 
recapeamento asfáltico na Vila do Matildo na última 
semana. A Secretaria de Obras e Urbanismo atende 
no telefone (35)3435.5729 e na Rua Pau Brasil, 245, 
Bairro Vila Rica, de segunda a sexta-feira, das 8h às 
17h. Para emergências nos fins de semana ligue no 
(35)98861.9514.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 096/2018: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
reabriu o prazo e fará realizar às 09:00 horas do dia 
11/05/2018, em sua sede Av. Delegado Waldemar 
Gomes Pinto, 1.624, B. Ponte Nova, a habilitação para o 
processo licitatório nº 096/2018, pregão presencial nº 
057/2018, objetivando a contratação de empresa para 
elaboração de projeto conceitual de interiores. Mais 
informações pelo endereço eletrônico http://extrema.
mg.gov.br/imprensaoficial/licitacoes. Extrema, 27 de 
abril de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 099/2018 - O Município 
de Extrema, através da Comissão Permanente de 
Licitações, torna público que considerou dispensável 
de licitação à CONTRATAÇÃO DO Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da USP para prestação de 
serviços de internação e tratamento psiquiátrico para 
atender o mandado judicial referente ao PROCESSO 
0012162-86.2018, pelo valor global de R$ 104.869,80 
(cento e quatro mil oitocentos e sessenta e nove reais e 
oitenta centavos), de acordo com o art.24, inciso IV, da 
Lei 8.666/93, pelo processo licitatório nº 099/2018, 
dispensa licitatória nº 014/2018. Extrema, 27 de abril 
de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 100/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 058/2018: O Município de Extrema, 
através do Pregoeiro, torna público que fará realizar 
às 13:30 horas do dia 11/05/2018, em sua sede Av. 
Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624, B. Ponte Nova, 
a habilitação para o processo licitatório nº 100/2018, 
pregão presencial nº 058/2018, objetivando ao 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, 
MARGARINA, CAFÉ, LEITE, REFRIGERANTES, SUCOS 
E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM BLISTER. Mais 
informações pelo link: http://extrema.mg.gov.br/
imprensaoficial/licitacoes/
Extrema 27 de abril de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 101/2018: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar às 09:00 horas do dia 16/05/2018, em sua 
sede Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624, B. 
Ponte Nova, a habilitação para o processo licitatório nº 
101/2018, pregão presencial nº 060/2018, objetivando 
o Registro de Preços para aquisição de materiais para 
cirurgias ortopédicas. Mais informações pelo endereço 
eletrônico http://extrema.mg.gov.br/imprensaoficial/
licitacoes. Extrema, 03 de maio de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 102/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 061/2018: O Município de Extrema, 
através do Pregoeiro, torna público que fará realizar 
às 09:00 horas do dia 18/05/2018, em sua sede Av. 
Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624, B. Ponte 
Nova, a habilitação para o processo licitatório nº 
102/2018, pregão presencial nº 061/2018, objetivando 
ao REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS PARA CIRURGIAS DE BUCO - MAXILO. 
Mais informações pelo link: http://extrema.mg.gov.br/
imprensaoficial/licitacoes/
Extrema 03 de maio de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO nº 012/2018 – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 098/2018. 
OBJETIVO: A finalidade da presente Inexigibilidade 
de Chamamento Público é a celebração de parceria 
que visa apoiar a realização da Tradicional Festa de 
Santa Rita de Extrema, de acordo com o disposto no 
Calendário Anual de Eventos de 2018 do Município, a 
ser realizado pela Paróquia de Santa Rita de Extrema, 
portadora do CNPJ: 17.930.934/0019-54, por meio da 
formalização de Termo de Fomento, para a consecução 
de finalidade de interesse público e recíproco que 
envolve a transferência de recursos financeiros à 
referida organização religiosa, conforme condições 
estabelecidas no Termo de Fomento. 
RESUMO: Termo de Fomento com a Paróquia de Santa 
Rita de Extrema, Arquediocese de Pouso Alegre. 
DA JUSTIFICATIVA: Das análises, concluímos que a 
execução da proposta é viável e os valores estimados 
são compatíveis com os preços de mercado e o 
cronograma previsto na proposta é adequado e permite 
uma fiscalização efetiva. Assim, posteriormente à 
emissão do parecer jurídico pertinente bem como 
de todo trâmite necessário prescrito em lei, havendo 
as respectivas chancelas, autorizamos ao setor 
competente empreender todas as cautelas necessárias 
para a formalização do Termo de Fomento, consoante 
as disposições expressas em lei. Extrema/MG, 27 de 
abril de 2018. Pablo Farina Prego Junior, Secretário 
Municipal de Cultura – Comissão Técnica e Gestora.
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMA: 
A presente Inexigibilidade cumpre as exigências legais, 
estando de acordo com o artigo 31, inciso II da Lei 
Federal nº 13.019/2014 e suas alterações. Extrema/
MG, 27 de abril de 2018. Mateus Alexandre Maximiliano 
Zingari Oliveira – Procurador-Geral do Municipio. 
AUTORIZAÇÃO: Autorizo a contratação e recomendo 
a observância das demais providências legais 
pertinentes. Publique-se um extrato da Justificativa, 
e após 05 (cinco) dias, ausente qualquer impugnação, 
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tome-se as providências para o Termo de Fomento. 
Extrema/MG, 27 de abril de 2018. João Batista da Silva 
– Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – 
MG – Publicação de ANULAÇÃO de termo de 
credenciamento celebrado dentro do processo 
licitatório n° 2018/000017: A Procuradoria-Geral 
do Município de Extrema, Estado de Minas Gerais, 
nos termos dos artigos 49, artigo 54, artigo 54, §2°, 
artigo 59, da Lei Federal 8.666/93, com fulcro na 
Súmula Vinculante n° 13 do STF, e artigo 120 caput  
da Lei Orgânica Municipal, torna público a anulação 
do termo de credenciamento celebrado no processo 
licitatório N° 017/2018: Termo de Credenciamento 
nº 000073/2018; credenciada (a): Construlider 
Construtora e Materiais para Construção LTDA-ME; 
CNPJ/MF n° 07.898.702/0001-8. A Procuradoria-
Geral do Município de Extrema, através da Gerência 
de Licitações torna público para conhecimento dos 
interessados que por motivos técnico-jurídicos, em 
estrita observância aos princípios da legalidade, da 
eficiência e da Supremacia do Interesse Público, fica 
anulado o termo de credenciamento n° 000073/2018, 
supramencionado que tem por objeto  a realização 
de prestação de serviços unitários de mão de obra 
em prédios públicos e vias públicas municipais, todas 
as justificativas estão fundamentadas nos autos 
do referido processo licitatório. Quaisquer dúvidas 
poderão ser esclarecidas junto a Procuradoria-Geral do 
Município. Extrema, 17 de abril de 2018. Mateus Zingari 
Oliveira – Procurador-Geral do Município de Extrema, 
Estado de Minas Gerais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG – 
Publicação de contratos/ata de registro de preços 
celebrados dentro do processo licitatório n° 
2018/000026: 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° 
026/2018: Contrato nº 000061/2018; contratado (a): 
Sul Mineira Transporte Coletivo de  Passageiros  LTDA; 
objeto: contratação de empresa  para fornecimento 
de vales transportes rurais e urbanos; modalidade: 
inexigibilidade; valor global: R$: 264.000,00; data das 
assinaturas: 28/02/2018; prazo de vigência: 12 (doze) 
meses; Extrema, 28 de fevereiro de 2018. João Batista 
da Silva – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG – 
Publicação de TERMO DE CREDENCIAMENTO 
celebrados dentro do processo licitatório n° 
2015/000045: O Município de Extrema, Estado de 
Minas Gerais, nos termos da Lei Federal 8.666/93, 
10.520/2002 e suas posteriores alterações, torna 
público o(s) seguinte(s) temo(s) de  credenciamento 
celebrado(s) no processo licitatório N° 045/2015: 
Termo de Credenciamento nº 000134/2018; 
credenciado (a): Rosan & Vieira Serviços Médicos 
S/S LTDA; objeto: credenciamento de empresa 
para realização de procedimentos com finalidade 
diagnóstica e procedimentos cirúrgicos; modalidade: 
inexigibilidade; valor global: R$: 186.000,00; data das 
assinaturas: 23/04/2018; prazo de vigência: 12 (doze) 
meses; Extrema, 23 de abril de 2018. 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° 
2018/000064: 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° 064/2018: Ata de Registro de Preços 
nº 000136/2018; registrado (a): Comercial Casa da 
Lavoura LTDA-EPP; objeto: registro de preços para 
aquisição de materiais de pintura para manutenção 
de prédios públicos municipais; modalidade: pregão 
presencial; valor global: R$: 90.152,50; data das 
assinaturas: 24/04/2018; prazo de vigência: 12 (doze) 
meses; Ata de Registro de Preços nº 000137/2018; 
registrado (a): Comercial Valente Agrovet LTDA-EPP; 
objeto: registro de preços para aquisição de materiais 
de pintura para manutenção de prédios públicos 
municipais; modalidade: pregão presencial; valor global: 
R$: 7.891,00; data das assinaturas: 24/04/2018; prazo 
de vigência: 12 (doze) meses; Ata de Registro de Preços 
nº 000138/2018; registrado (a): DL Ishizucka EPP; 
objeto: registro de preços para aquisição de materiais 
de pintura para manutenção de prédios públicos 
municipais; modalidade: pregão presencial; valor global: 
R$: 2.444,50; data das assinaturas: 24/04/2018; prazo 
de vigência: 12 (doze) meses; Ata de Registro de Preços 
nº 000139/2018; registrado (a): Gabriela Materiais 
para Construção LTDA; objeto: registro de preços para 
aquisição de materiais de pintura para manutenção 
de prédios públicos municipais; modalidade: pregão 
presencial; valor global: R$: 17.186,20; data das 
assinaturas: 24/04/2018; prazo de vigência: 12 (doze) 
meses; Ata de Registro de Preços nº 000140/2018; 
registrado (a): GP Gambeloni Pacheco Com. de Tintas 
LTDA-EPP; objeto: registro de preços para aquisição 
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de materiais de pintura para manutenção de prédios 
públicos municipais; modalidade: pregão presencial; 
valor global: R$: 23.897,00; data das assinaturas: 
24/04/2018; prazo de vigência: 12 (doze) meses; Ata 
de Registro de Preços nº 000141/2018; registrado (a): 
Lembra de Mim Materiais de Construção LTDA-ME; 
objeto: registro de preços para aquisição de materiais 
de pintura para manutenção de prédios públicos 
municipais; modalidade: pregão presencial; valor global: 
R$: 7.589,90; data das assinaturas: 24/04/2018; 
prazo de vigência: 12 (doze) meses; Ata de Registro 
de Preços nº 000142/2018; registrado (a): Supermax 
Empreendimentos LTDA; objeto: registro de preços para 
aquisição de materiais de pintura para manutenção 
de prédios públicos municipais; modalidade: pregão 
presencial; valor global: R$: 212.612,00; data das 
assinaturas: 24/04/2018; prazo de vigência: 12 (doze) 
meses; Ata de Registro de Preços nº 000143/2018; 
registrado (a): Vila Rica Ind. Com. e Transportes LTDA-
EPP; objeto: registro de preços para aquisição de 
materiais de pintura para manutenção de prédios 
públicos municipais; modalidade: pregão presencial; 
valor global: R$: 1.450,20; data das assinaturas: 
24/04/2018; prazo de vigência: 12 (doze) meses; 
Extrema, 24 de abril de 2018. 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° 
2018/000065: 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° 065/2018: Ata de Registro de Preços 
nº 000160/2018; registrado (a): Natalia de Cassia 
Morbidelli; objeto: registro de preços para contratação 
de horas máquinas e caminhões; modalidade: pregão 
presencial; valor global: R$: 754.400,00; data das 
assinaturas: 26/04/2018; prazo de vigência: 12 (doze) 
meses; Ata de Registro de Preços nº 000161/2018; 
registrado (a): Temapa – Terraplanagem LTDA-ME; 
objeto: registro de preços para contratação de horas 
máquinas e caminhões; modalidade: pregão presencial; 
valor global: R$: 167.400,00; data das assinaturas: 
26/04/2018; prazo de vigência: 12 (doze) meses; 
Extrema, 26 de abril de 2018. 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° 
2018/000071: 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° 071/2018: Ata de Registro de Preços nº 
000164/2018; registrado (a): Arche Meio Ambiente, 
Saúde e Segurança Ocupacional LTDA; objeto: registro 
de preços para contratação de empresas para recarga 
e fornecimento de extintores e acessórios; modalidade: 
pregão presencial; valor global: R$: 26.506,38; data das 
assinaturas: 03/05/2018; prazo de vigência: 12 (doze) 
meses; Ata de Registro de Preços nº 000165/2018; 
registrado (a): Fabiana Regina Baldin EPP; objeto: 
registro de preços para contratação de empresas para 
recarga e fornecimento de extintores e acessórios; 
modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 
71.756,50; data das assinaturas: 03/05/2018; prazo 
de vigência: 12 (doze) meses; Extrema, 03 de maio de 
2018. 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° 
2018/000072: 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° 
072/2018: Ata de Registro de Preços nº 000144/2018; 
registrado (a): Comercial Casa da Lavoura LTDA-EPP; 
objeto: registro de preços para aquisição de materiais 
para manutenção de iluminação pública no município; 
modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 
314.500,00; data das assinaturas: 25/04/2018; prazo 
de vigência: 12 (doze) meses; Ata de Registro de Preços 
nº 000145/2018; registrado (a): Gabriela Materiais 
para Construção LTDA; objeto: registro de preços para 
aquisição de materiais para manutenção de iluminação 
pública no município; modalidade: pregão presencial; 
valor global: R$: 51.418,80; data das assinaturas: 
25/04/2018; prazo de vigência: 12 (doze) meses; Ata 
de Registro de Preços nº 000146/2018; registrado (a): 
Ilustre Com. e Instalação Elétrica e Hidráulica EIRELI-
EPP; objeto: registro de preços para aquisição de 
materiais para manutenção de iluminação pública no 
município; modalidade: pregão presencial; valor global: 
R$: 23.250,00; data das assinaturas: 25/04/2018; 
prazo de vigência: 12 (doze) meses; Ata de Registro de 
Preços nº 000147/2018; registrado (a): Lembra de Mim 
Materiais de Construção LTDA-ME; objeto: registro de 
preços para aquisição de materiais para manutenção 
de iluminação pública no município; modalidade: 
pregão presencial; valor global: R$: 7.255,00; data das 
assinaturas: 25/04/2018; prazo de vigência: 12 (doze) 
meses; Ata de Registro de Preços nº 000148/2018; 
registrado (a): Mario Sergio Caslini Construtora-ME; 
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objeto: registro de preços para aquisição de materiais 
para manutenção de iluminação pública no município; 
modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 
34.659,00; data das assinaturas: 25/04/2018; prazo 
de vigência: 12 (doze) meses; Ata de Registro de Preços 
nº 000149/2018; registrado (a): O. do Lago Oliveira-
Galvanização-ME; objeto: registro de preços para 
aquisição de materiais para manutenção de iluminação 
pública no município; modalidade: pregão presencial; 
valor global: R$: 126.925,00; data das assinaturas: 
25/04/2018; prazo de vigência: 12 (doze) meses; Ata 
de Registro de Preços nº 000150/2018; registrado (a): 
R.D Velani Elétrica-ME; objeto: registro de preços para 
aquisição de materiais para manutenção de iluminação 
pública no município; modalidade: pregão presencial; 
valor global: R$: 51.418,80; data das assinaturas: 
113.075,00; prazo de vigência: 12 (doze) meses; Ata 
de Registro de Preços nº 000151/2018; registrado 
(a): Ribeirão Verde Ind. e Com. de Materiais Elétricos 
LTDA-EPP; objeto: registro de preços para aquisição de 
materiais para manutenção de iluminação pública no 
município; modalidade: pregão presencial; valor global: 
R$: 42.755,00; data das assinaturas: 25/04/2018; 
prazo de vigência: 12 (doze) meses; Ata de Registro de 
Preços nº 000152/2018; registrado (a): V.B. Materiais 
Elétricos EIRELI; objeto: registro de preços para 
aquisição de materiais para manutenção de iluminação 
pública no município; modalidade: pregão presencial; 
valor global: R$: 69.729,40; data das assinaturas: 
25/04/2018; prazo de vigência: 12 (doze) meses; Ata 
de Registro de Preços nº 000153/2018; registrado 
(a): WLUX Com. de Materiais Elétricos LTDA-EPP; 
objeto: registro de preços para aquisição de materiais 
para manutenção de iluminação pública no município; 
modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 
40.396,00; data das assinaturas: 25/04/2018; prazo 
de vigência: 12 (doze) meses; Extrema, 25 de abril de 
2018. João Batista da Silva – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG – 
Publicação de ata de registro de preços celebradas 
dentro do processo licitatório n° 2018/000076: 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 a(s) seguinte(s) 
ata(s) de  registro(s) de preços celebrada(s) no processo 
licitatório N° 076/2018: Ata de Registro de Preços nº 
000127/2018; registrado (a): Comercial Casa da Lavoura 
LTDA-EPP; objeto: registro de preços para aquisição 
de materiais hidráulicos para manutenção de prédios 
públicos municipais; modalidade: pregão presencial; 
valor global: R$: 25.374,75; data das assinaturas: 
20/04/2018; prazo de vigência: 12 (doze) meses; Ata 
de Registro de Preços nº 000128/2018; registrado 
(a): Ednea Aparecida Gabelini-ME; objeto: registro 
de preços para aquisição de materiais hidráulicos 
para manutenção de prédios públicos municipais; 

modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 
15.090,50; data das assinaturas: 20/04/2018; prazo 
de vigência: 12 (doze) meses; Ata de Registro de Preços 
nº 000129/2018; registrado (a): Gabriela Materiais 
para Construção LTDA; objeto: registro de preços para 
aquisição de materiais hidráulicos para manutenção 
de prédios públicos municipais; modalidade: pregão 
presencial; valor global: R$: 136.675,60; data das 
assinaturas: 20/04/2018; prazo de vigência: 12 (doze) 
meses; Ata de Registro de Preços nº 000130/2018; 
registrado (a): Infra-Camp Com. de Tubos, Conexões 
e Válvulas LTDA-EPP; objeto: registro de preços para 
aquisição de materiais hidráulicos para manutenção 
de prédios públicos municipais; modalidade: pregão 
presencial; valor global: R$: 2.607,25; data das 
assinaturas: 20/04/2018; prazo de vigência: 12 (doze) 
meses; Ata de Registro de Preços nº 000131/2018; 
registrado (a): Lembra de Mim Materiais de Construção 
LTDA-ME; objeto: registro de preços para aquisição 
de materiais hidráulicos para manutenção de prédios 
públicos municipais; modalidade: pregão presencial; 
valor global: R$: 59.03063; data das assinaturas: 
20/04/2018; prazo de vigência: 12 (doze) meses; Ata 
de Registro de Preços nº 000132/2018; registrado 
(a): Sanetam Com. de Tubos e Conexões LTDA-ME; 
objeto: registro de preços para aquisição de materiais 
hidráulicos para manutenção de prédios públicos 
municipais; modalidade: pregão presencial; valor global: 
R$: 29.864,10; data das assinaturas: 20/04/2018; 
prazo de vigência: 12 (doze) meses; Ata de Registro 
de Preços nº 000123/2018; registrado (a): Vila Rica 
Ind. Com. e Transportes LTDA-EPP; objeto: registro 
de preços para aquisição de materiais hidráulicos 
para manutenção de prédios públicos municipais; 
modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 
18.579,05; data das assinaturas: 20/04/2018; prazo 
de vigência: 12 (doze) meses; Extrema, 20 de abril de 
2018. 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° 
2018/000082: 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° 
082/2018: Contrato nº 000105/2018; contratado (a): 
Movimento Oficina Cultural ‘’Movimento Cia de Teatro’’; 
objeto: contratação de empresa para prestação 
de serviços para realização de oficinas de teatro e 
orientação artística; modalidade: pregão presencial; 
valor global: R$: 16.800,00; data das assinaturas: 
03/05/2018; prazo de vigência: 07 (sete) meses; 
Extrema, 03 de maio de 2018. João Batista da Silva – 
Prefeito Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG – 
Publicação de contratos/ata de registro de preços 
celebrados dentro do processo licitatório n° 
2018/000092: O Município de Extrema, Estado de 
Minas Gerais, nos termos da Lei Federal 8.666/93, 
10.520/2002 e suas posteriores alterações, 
torna público o(s) seguinte(s) contrato(s) e ata(s) 
de  registro(s) de preços celebrado(s) no processo 
licitatório N° 092/2018: Contrato nº 000106/2018; 
contratado (a): Movimento Oficina Cultural ‘’Movimento 
Cia de Teatro’’; objeto: contratação de empresa para 
realização e curadoria da 15° extrema mostra teatro, 
que ocorrerá entre os dias 15 a 20 de julho de 2018 
na praça presidente Vargas e Cine Teatro Municipal; 
modalidade: inexigibilidade; valor global: R$: 80.777,00; 
data das assinaturas: 03/05/2018; prazo de vigência: 
03 (três) meses; Extrema, 03 de maio de 2018. 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° 
2018/000097: 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° 097/2018: Ata de Registro de Preços 
nº 000154/2018; registrado (a): TECNO2000 Ind. e 
Com. LTDA; objeto: registro de preços para eventual 
aquisição de mobiliários escolares constituídos de 
conjunto aluno, mesa acessível e conjunto professor; 
modalidade: pregão presencial; valor global: R$: 
459.832,00; data das assinaturas: 25/04/2018; prazo 
de vigência: 12 (doze) meses; Extrema, 25 de abril de 
2018. João Batista da Silva – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG – 
Publicação de TERMO DE CREDENCIAMENTO 
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) temo(s) de  credenciamento 
celebrado(s) no processo licitatório N° 127/2015: Termo 
de Credenciamento nº 000135/2018; credenciado 
(a): Rosan & Vieira Serviços Médicos S/S LTDA; 
objeto: credenciamento de empresa para realização 
de procedimentos com finalidade diagnóstica e 
procedimentos cirúrgicos; modalidade: inexigibilidade; 
valor global: R$: 120.000,00; data das assinaturas: 
23/04/2018; prazo de vigência: 12 (doze) meses; 
Extrema, 23 de abril de 2018. João Batista da Silva – 
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG – 
Publicação de TERMO DE CREDENCIAMENTO 
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) TERMO(s) de credenciamento 
celebrado(s) no processo licitatório N° 127/2015: Termo 
de Credenciamento nº 000162/2018; credenciado 
(a): São Lucas Medicina Diagnóstica LTDA; objeto: 
credenciamento de empresa para prestação de 
serviços de saúde, para realização de procedimentos 
com finalidade diagnóstica; modalidade: inexigibilidade; 
valor global: R$: 60.000,00; data das assinaturas: 
27/04/2018; prazo de vigência: 12 (doze) meses; Termo 
de Credenciamento nº 000163/2018; credenciado (a): 
Clinica Coura S/S; objeto: credenciamento de empresa 
para prestação de serviços de saúde, para realização de 
procedimentos com finalidade diagnóstica; modalidade: 
inexigibilidade; valor global: R$: 66.000,00; data das 
assinaturas: 27/04/2018; prazo de vigência: 12 (doze) 
meses; Extrema, 27 de abril de 2018. João Batista da 
Silva – Prefeito Municipal.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 48/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 38/2018
Câmara Municipal de Extrema. Extrato de contrato 
– Partes – Câmara Municipal de Extrema, CNPJ 
19.038.603/0001-00 Simone Silveira Bueno André – 
ME- CNPJ 17.092.205/0001-47.Objeto: 1.1 Contratação 
exclusiva de microempresa, empresa de pequeno 
porte ou equiparadas para a prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva (mecânica, elétrica), 
alinhamento, balanceamento, e troca de filtro e óleo, 
bem como de aplicação e fornecimento de peças e 
acessórios com reposição genuína para o veículo oficial 
RENAULT FLUENCE da Câmara Municipal de Extrema. 
Contrato. Nº. 36/2018 – Processo nº 48/2018 – Pregão 
Presencial Nº. 38/2018. Dotações orçamentárias - 
3.3.90.30 - Material de Consumo e 3.3.90.39 – Outros 
Serviços de Terceiros – PJ. Valor hora trabalhada: R$ 
111,00 (cento e onze reais). Desconto sobre peças: 
10% (dez por cento). Valor global estimado serviços: R$ 
4.440,00 (quatro mil quatrocentos e quarenta reais).
Valor global estimado peças: R$ 5.400,00 (cinco mil 
e quatrocentos reais).Vigência: 03 de maio de 2018 a 
31 de dezembro de 2018. Assinam: Edvaldo de Souza 
Santos Junior pela Contratante e Simone Silveira 
Bueno André pela Contratada, em Extrema,03 de maio 
de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 47/2018 – PREGÃO 
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PRESENCIAL Nº 37/2018
Câmara Municipal de Extrema. Extrato de contrato 
– Partes – Câmara Municipal de Extrema, CNPJ 
19.038.603/0001-00 – Auto Mecânica 1001 Ltda 
ME - CNPJ 02.891.717/0001-04.Objeto: Contratação 
exclusiva de microempresa, empresa de pequeno 
porte ou equiparadas para a prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva (mecânica, elétrica), 
alinhamento, balanceamento, e troca de filtro e óleo, 
bem como de aplicação e fornecimento de peças e 
acessórios com reposição genuína para o veículo oficial 
Gol da Câmara Municipal de Extrema. Contrato. Nº. 
35/2018 – Processo nº 47/2018 – Pregão Presencial 
Nº. 37/2018. Dotações orçamentárias - 3.3.90.30 - 
Material de Consumo e 3.3.90.39 – Outros Serviços 
de Terceiros – PJ. Valor hora trabalhada: R$ 50,00 
(cinquenta reais). Desconto sobre peças: 35% (trinta 
e cinco por cento). Valor global estimado serviços: R$ 
2.000,00 (dois mil reais).Valor global estimado peças: 
R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais).Vigência: 03 
de maio de 2018 a 31 de dezembro de 2018. Assinam: 
Edvaldo de Souza Santos Junior pela Contratante 
e Carlos Alberto de Oliveira pela Contratada, em 
Extrema,03 de maio de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 63/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 43/2018
Câmara Municipal de Extrema. Extrato de contrato 
– Partes – Câmara Municipal de Extrema, CNPJ 
19.038.603/0001-00 – Simone Silveira Bueno André 
– ME - CNPJ 17.092.205/0001-47. Objeto:Contratação 
exclusiva de microempresa, empresa de pequeno 
porte ou equiparadas para a prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva (mecânica, elétrica), 
alinhamento, balanceamento, e troca de filtro e óleo, 
bem como de aplicação e fornecimento de peças 
e acessórios com reposição genuína para o veículo 
oficial VAN Renault Master Minibus Executiva da 
Câmara Municipal de Extrema. Contrato. Nº. 34/2018 – 
Processo nº 63/2018 – Pregão Presencial Nº. 43/2018. 
Dotações orçamentárias - 3.3.90.30 - Material de 
Consumo e 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros 
– PJ. Valor hora trabalhada: R$ 97,00 (noventa e sete 
reais). Desconto sobre peças: 12% (doze por cento). 
Valor global estimado serviços: R$ 3.880,00 (três 
mil oitocentos e oitenta reais). Valor global estimado 
peças: R$ 5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta 
reais).Vigência: 03 de maio de 2018 a 31 de dezembro 
de 2018. Assinam: Edvaldo de Souza Santos Junior 
pela Contratante e Simone Silveira Bueno André pela 
Contratada, em Extrema, 03 de maio de 2018.

 PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 62/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 49/2018

Câmara Municipal de Extrema. Aviso de Licitação na 
modalidade Pregão Presencial. Edital nº 49/2018. 
Processo Licitatório nº 80/2018. Data: 17 de maio 
de 2018, às 10h. Objeto: Aquisição de um software 
Adobe Acrobat profissional, na versão mais recente, 
Português, Licença Perpétua. 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 02 de 
maio de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 78/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 48/2018
Câmara Municipal de Extrema. Aviso de Licitação na 
modalidade Pregão Presencial. Edital nº 48/2018. 
Processo Licitatório nº 78/2018. Data: 17 de maio de 
2018, às 11 horas. Objeto: Contratação de prestação 
de serviços de seguro de acidentes pessoais para a 
estagiária Oriosvalda Ferreira Melo 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 02 de maio de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 19/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 18/2018
Extrato de contrato – Partes – Câmara Municipal de 
Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-00 – Hiper Tetra 
Supermercados Ltda – CNPJ 20.387.877/0001-
87. Objeto: Aquisição estimada de frutas, de forma 
parcelada, mediante requisição, nas quantidades 
estimadas em: Item 01 – 1.500 quilos de bananas tipo 
nanica, pelo valor unitário de R$ 2,49; Item 02 – 1.500 
quilos de bananas tipo prata, pelo valor unitário de R$ 
2,99; Item 03 – 2.000 quilos de laranjas tipo pera, pelo 
valor unitário de R$ 2,21; Item 04 – 1.500 quilos de 
maçãs tipo gala, pelo valor unitário de R$ 5,74; Item 
05 – 480 unidades de abacaxis pelo valor unitário de 
R$ 4,99; Item 06 – 110 maços de hortelãs pelo valor 
unitário de R$ 1,99; Item 07 – 110 quilos de limões 
tipo Taiti pelo valor unitário de R$ 3,99. Contrato Nº. 
30/2018 – Processo nº 39/2018 – Pregão Presencial 
Nº. 32/2018. Dotação orçamentária – 3.3.90.30. 
Vigência: 17 de abril de 2018 a 31 de dezembro de 
2018. Assinam: Edvaldo de Souza Santos Junior pela 
Contratante e Celso Luiz de Almeida pela contratada.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 31/2016 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 02/2016
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Extrato de termo aditivo de contrato – Aditivo de 
Renovação Contratual. Partes: Câmara Municipal 
de Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-00 –, União 
Assessoria, Consultoria, Treinamento e Informática 
Ltda EPP, CNPJ 10.664.372/0001-76. Objeto: 
Contratação de serviços continuados de Solução 
Integrada Tecnológica (SISTEMA DE GESTÃO 
PÚBLICA). Processo Nº. 31/2016 – Pregão Presencial 
Nº. 02/2016 – Contrato Nº. 23/2016. Dotação 
orçamentária: 3.3.90.39. Vigência: 01 de maio de 
2018 a 02 de maio de 2019. Valor global estimado: R$ 
65.678,00. Assinam: Edvaldo de Souza Santos Junior, 
pela contratante e Rubier Coimbra de Souza, pela 
contratada, em 02 de maio de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 67/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 44/2018
Câmara Municipal de Extrema. Extrato de contrato 
– Partes – Câmara Municipal de Extrema, CNPJ 
19.038.603/0001-00 – Smart Comércio de Veículos 
Ltda - CNPJ 29.398.604/0001-10. Objeto: Contratação 
exclusiva de microempresa, empresa de pequeno 
porte ou equiparadas para fornecimento de um veículo 
oficial, tipo sedan, na cor branca, com as seguintes 
características e itens mínimos: motor a partir de 1.6; 
total flex; 0 (zero km); direção hidráulica; nº passageiros 
04 + 1; bancos revestidos material sintético, rádio 
CD MP3, com entrada USB e bluetooth; DVD e 
autofalante; ar condicionado; travas elétricas, vidros 
dianteiros e traseiros elétricos; vidros e travas elétricas 
nas quatro portas; retrovisores elétricos; freios ABS; 
desembaçador de vidro traseiro; computador de bordo 
multifunções; faróis de neblina; insulfilme máximo 
permitido em lei; chave com comandos integrados; 
alarme; tapetes, e com todos os itens obrigatórios 
por lei, marca Renault Logan Expression 1.6. Valor: 
R$ 59.950,00 (cinquenta e nove mil novecentos e 
cinquenta reais). Contrato. Nº. 31/2018 – Processo nº 
67/2018 – Pregão Presencial Nº. 44/2018. Dotação 
orçamentária – 4.4.90.52 – Equipamentos e Material 
Permanente. Vigência: 03 de maio de 2018 a 31 de 
dezembro de 2018. Assinam: Edvaldo de Souza Santos 
Junior pela Contratante e Ricardo Vieira Lima, pela 
Contratada, em 03 de maio de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 47/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 37/2018
Câmara Municipal de Extrema. Homologação. O 
Presidente da Câmara Municipal de Extrema, Edvaldo 
de Souza Santos Junior, no uso de sua competência 
como prerrogativas os regramentos estatuídos pela 
Lei Federal nº. 8.666/93, e Lei Federal 10.520/2002 
HOMOLOGA para que produzam os seus jurídicos e 
legais efeitos a contratação exclusiva de microempresa, 
empresa de pequeno porte ou equiparadas para a 

contratação exclusiva de microempresa, empresa 
de pequeno porte ou equiparadas para a prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
(mecânica, elétrica), alinhamento, balanceamento, 
e troca de filtro e óleo, bem como de aplicação e 
fornecimento de peças e acessórios com reposição 
genuína para o veículo oficial Gol da Câmara Municipal 
de Extrema, com a empresa Auto Mecânica 1001 Ltda 
ME, inscrita no CNPJ nº 02.891.717/0001-04, pelo 
valor unitário de R$ 50,00 a hora trabalhada e 35% 
de desconto sobre peças. O Processo Licitatório nº 
47/2018, Pregão Presencial nº. 37/2018, Edital nº 
37/2018 estão em conformidade com a Lei 8.666/93, 
suas posteriores alterações, e sendo conveniente à 
administração que adota, na íntegra, o parecer jurídico 
anexado nos autos. O processo em epígrafe encontra-
se com vistas franqueadas aos interessados. Assina: 
Edvaldo de Souza Santos Junior, presidente, em 02 de 
maio de 2018.

Câmara Municipal de Extrema. Homologação. O 
Presidente da Câmara Municipal de Extrema, Edvaldo 
de Souza Santos Junior, no uso de sua competência 
como prerrogativas os regramentos estatuídos pela 
Lei Federal nº. 8.666/93, e Lei Federal 10.520/2002 
HOMOLOGA para que produzam os seus jurídicos e 
legais efeitos a contratação exclusiva de microempresa, 
empresa de pequeno porte ou equiparadas para a 
Contratação exclusiva de microempresa, empresa 
de pequeno porte ou equiparadas para a prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
(mecânica, elétrica), alinhamento, balanceamento, 
e troca de filtro e óleo, bem como de aplicação e 
fornecimento de peças e acessórios com reposição 
genuína para o veículo oficial RENAULT FLUENCE 
da Câmara Municipal de Extrema, com a empresa 
Simone Silveira Bueno Andre ME, inscrita no CNPJ 
nº 17.092.205/0001-47, pelo valor unitário de R$ 
111,00 a hora trabalhada e 10% de desconto sobre 
peças. O Processo Licitatório nº 48/2018, Pregão 
Presencial nº. 38/2018, Edital nº 38/2018 estão em 
conformidade com a Lei 8.666/93, suas posteriores 
alterações, e sendo conveniente à administração 
que adota, na íntegra, o parecer jurídico anexado nos 
autos. O processo em epígrafe encontra-se com vistas 
franqueadas aos interessados. Assina: Edvaldo de 
Souza Santos Junior, presidente, em 02 de maio de 
2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 63/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 43/2018
Câmara Municipal de Extrema. Homologação. O 
Presidente da Câmara Municipal de Extrema, Edvaldo 
de Souza Santos Junior, no uso de sua competência 
como prerrogativas os regramentos estatuídos pela 
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Lei Federal nº. 8.666/93, e Lei Federal 10.520/2002 
HOMOLOGA para que produzam os seus jurídicos e 
legais efeitos a contratação exclusiva de microempresa, 
empresa de pequeno porte ou equiparadas para a 
prestação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva (mecânica, elétrica), alinhamento, 
balanceamento, e troca de filtro e óleo, bem como de 
aplicação e fornecimento de peças e acessórios com 
reposição genuína para o veículo oficial VAN Renault 
Master Minibus Executiva da Câmara Municipal de 
Extrema, com a empresa Simone Silveira Bueno Andre 
ME, inscrita no CNPJ nº 17.092.205/0001-47, pelo 
valor unitário de R$ 97,00 a hora trabalhada e 12% 
de desconto sobre peças. O Processo Licitatório nº 
63/2018, Pregão Presencial nº. 43/2018, Edital nº 
43/2018 estão em conformidade com a Lei 8.666/93, 
suas posteriores alterações, e sendo conveniente à 
administração que adota, na íntegra, o parecer jurídico 
anexado nos autos. O processo em epígrafe encontra-
se com vistas franqueadas aos interessados. Assina: 
Edvaldo de Souza Santos Junior, presidente, em 02 de 
maio de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 69/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 45/2018
Câmara Municipal de Extrema. Homologação. O 
Presidente da Câmara Municipal de Extrema, Edvaldo 
de Souza Santos Junior, no uso de sua competência 
como prerrogativas os regramentos estatuídos pela 
Lei Federal nº. 8.666/93, e Lei Federal 10.520/2002 
HOMOLOGA para que produzam os seus jurídicos e 
legais efeitos a aquisição de gêneros alimentícios de 
forma parcelada, mediante requisição, nas quantidades 
estimadas em: ITEM 01 – 20 frascos com 200 ml de 
adoçante líquido sacarina e ciclamato, pelo valor unitário 
de R$ 6,80; ITEM 02 –120 caixas com um litro de leite 
desnatado, UHT, pelo valor unitário de R$ 2,74; ITEM 03 
– 2.500 caixas com leite integral, UHT, pelo valor unitário 
de R$ 3,40; ITEM 04 – 300 frascos de suco integral 
e concentrado de maracujá, com polpa, água potável, 
sem adição de açúcar e glúten, embalagem mínima 
de 500ml, rende mínimo de 2 litros, pelo valor unitário 
de R$ 7,50; ITEM 05 – 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, pelo valor unitário 
de R$ 6,60; ITEM 06 – 300 vidros com 200 gramas 
de café solúvel, pelo valor unitário de R$ 14,47; com a 
empresa Hiper Tetra Supermercados Ltda, inscrita no 
CNPJ nº 20.381.877/0001-87. O Processo Licitatório 
nº 69/2018, Pregão Presencial nº. 45/2018, Edital nº 
45/2018 estão em conformidade com a Lei 8.666/93, 
suas posteriores alterações, e sendo conveniente à 
administração que adota, na íntegra, o parecer jurídico 
anexado nos autos. O processo em epígrafe encontra-

se com vistas franqueadas aos interessados. Assina: 
Edvaldo de Souza Santos Junior, em 02 de maio de 
2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 67/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 44/2018
Câmara Municipal de Extrema. Homologação. O 
Presidente da Câmara Municipal de Extrema, Edvaldo 
de Souza Santos Junior, no uso de sua competência 
como prerrogativas os regramentos estatuídos pela 
Lei Federal nº. 8.666/93, e Lei Federal 10.520/2002 
HOMOLOGA para que produzam os seus jurídicos e 
legais efeitos a contratação exclusiva de microempresa, 
empresa de pequeno porte ou equiparadas para 
fornecimento de um veículo oficial, tipo sedan, na 
cor branca, com as seguintes características e itens 
mínimos: motor a partir de 1.6; total flex; 0 (zero km); 
direção hidráulica; nº passageiros 04 + 1; bancos 
revestidos material sintético, rádio CD MP3, com entrada 
USB e bluetooth; DVD e autofalante; ar condicionado; 
travas elétricas, vidros dianteiros e traseiros elétricos; 
vidros e travas elétricas nas quatro portas; retrovisores 
elétricos; freios ABS; desembaçador de vidro traseiro; 
computador de bordo multifunções; faróis de neblina; 
insulfilme máximo permitido em lei; chave com 
comandos integrados; alarme; tapetes, e com todos os 
itens obrigatórios por lei, RENAULT LOGAN EXPESSION 
1.6 SCe, 2018/2018, com a empresa Smart Comércio de 
Veículos Ltda, inscrita no CNPJ nº. 29.398.604/0001-
10, pelo valor unitário de R$ 59.950,00 (cinquenta e 
nove mil novecentos e cinquenta reais). O Processo 
nº. 67/2018, Pregão Presencial nº. 44/2018, Edital nº 
44/2018 estão em conformidade com a Lei 8.666/93, 
suas posteriores alterações, e sendo conveniente à 
administração que adota, na íntegra, o parecer jurídico 
anexado nos autos. O processo em epígrafe encontra-
se com vistas franqueadas aos interessados. Assina: 
Edvaldo de Souza Santos Junior, presidente, em 02 de 
maio de 2018.

FIM

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


