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PREFEITURA DE EXTREMA HOMOLOGA 
CONCURSO PÚBLICO COM 491 VAGAS

A Prefeitura de Extrema realizou neste ano mais um 
concurso público (Edital 001/2017) que foi divulgado 
em 9 de outubro de 2017 com sua publicação oficial que 
ofertou 491 vagas para diversos cargos. Neste período 
foram realizadas fases importantes, respeitando as 
determinações legais para mais de 6.771 inscritos, 
sendo quase 14 inscritos por vaga.

O resultado final do Concurso foi homologado no 
dia 14 de maio de 2018, conforme portaria 1.541 de 
14/05/2018. Os classificados, dentro do número de 
vagas ofertadas, serão convocados por ordem de 
classificação.

A convocação será por meio de correspondência a 
ser emitida pela Prefeitura, via correio com aviso de 
recebimento, conforme determina o Edital 001/2017. 
Para facilitar o acesso, a convocação também será 
divulgada no site extrema.mg.gov.br.

Segundo a Secretaria de Recursos Humanos, o 
prazo para o comparecimento é de 30 dias após o 
recebimento da convocação, portanto é de extrema 
importância que todos os candidatos fiquem atentos.

ASSISTÊNCIA SOCIAL PROMOVE ESPETÁCULO 
“ISSO É UM ABUSO!”

Em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e 
à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, no 
último dia 18 de maio, a Secretaria de Assistência 
Social promoveu no dia 25 de maio, no Cine Teatro 
Municipal, uma peça teatral para abordar o tema com 
crianças e adolescentes das escolas da rede municipal. 
A companhia teatral se apresentou em 2 sessões, às 
9h e 14h com entrada gratuita.

A companhia teatral Primeiro Ato foi contratada para 
abordar o tema de Combate ao Abuso e à Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes. O espetáculo “Isso 
é um abuso!” utiliza linguagem leve, e às vezes até 
divertida, para abordar um assunto, que normalmente 
causa repulsa e emoções intensas, que merece toda 
a atenção para que seja adquirida a conscientização 
necessária para o combate deste tipo de violência, 
prevenindo vidas, zelando pelo desenvolvimento 
e proteção das crianças e adolescentes, e 
responsabilizando os autores da violência.

Segundo a Cia. Primeiro Ato, um levantamento 
do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas 
(Ipea), com base nos dados de 2011 do Sistema de 
Informações de Agravo de Notificação do Ministério 
da Saúde (Sinan), mostrou que 70% das vítimas de 
estupro no Brasil são crianças e adolescentes.

Em cada denúncia, é possível o relato de mais de uma 
violação. Dessa forma, os casos de abuso sexual estão 
presentes em 85% do total de denúncias de violência 
sexual no primeiro trimestre. Esse crime, segundo 
a Secretaria de Direitos Humanos, ocorre quando o 
agressor, por meio da força física, ameaça ou seduz, ou 
usa crianças ou adolescentes para a própria satisfação 
sexual.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 123/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 075/2018: O Município de Extrema, 
através do Pregoeiro, torna público que fará realizar 
às 14h do dia 08/06/2018, em sua sede Av. Delegado 
Waldemar Gomes Pinto, 1624, B. Ponte Nova, a 
habilitação para o processo licitatório nº 123/2018, 
pregão presencial nº 075/2018, objetivando a 
Contratação de empresa para prestação de serviço 
de confecção de Rider Técnico. Mais informações 
pelo endereço eletrônico http://extrema.mg.gov.br/
licitacoes. Extrema 23 de maio de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 124/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 076/2018: O Município de Extrema, 
através do Pregoeiro, torna público que fará realizar 
às 14h do dia 06/06/2018, em sua sede Av. Delegado 
Waldemar Gomes Pinto, 1624, B. Ponte Nova, a 
habilitação para o processo licitatório nº 124/2018, 
pregão presencial nº 076/2018, objetivando a 
Contratação de empresa para prestação de serviços 
de exames de papanicolau. Mais informações pelo 
endereço eletrônico http://extrema.mg.gov.br/
licitacoes. Extrema 23 de maio de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 104/2018 – TERMO DE 
HOMOLOGAÇÃO. O Município de Extrema, através do 
Ordenador de Despesas, torna público o resultado do 
Processo Licitatório nº 104/2018, Pregão Presencial nº 
063/2018, referente a aquisição de Padrão de Energia 
Elétrica. Levando em consideração a Adjudicação do 
certame e a Ata de Julgamento do dia 17/05/2018, 
declaro e homologo vencedora do certame a empresa: 
CASA LUMINOSA LTDA ME. no lote 1 no valor total 
R$ 12.600,00 (doze mil seiscentos reais). Mais 
informações, através do e-mail: decol@extrema.
mg.gov.br ou pelo telefone (035) 3435–4504, das 13h 
às 17h. Extrema, 23 de maio de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 121/2018: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar às 15h do dia 05/06/2018, em sua sede Av. 
Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624, B. Ponte Nova, 
a habilitação para o processo licitatório nº 121/2018, 
pregão presencial nº 073/2018, objetivando o Registro 
de Preços para aquisição de rádios móveis para que 
seja feita complementação dos equipamentos para 
atender o projeto de digitalização da rede rádio do 59º 
BPM do município de Extrema - MG. Mais informações 
pelo endereço eletrônico http://extrema.mg.gov.br/
imprensaoficial/licitacoes. Extrema, 18 de maio de 
2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2018 - O Município 
de Extrema, através da Comissão Permanente de 
Licitações, torna público que considerou dispensável 
de licitação a contratação da empresa Thais Vilela de 
Souza 05247863640, para montagem de Stand “Mini 
Fazenda” na 33ª Festa do Peão de Boiadeiro de Extrema, 
no Parque Municipal de Eventos, pelo valor global de 
R$ 7.890,00 (sete mil oitocentos e noventa reais), de 
acordo com o art.24, inciso II, da Lei 8.666/93, pelo 
processo licitatório nº 125/2018, dispensa licitatória nº 
018/2018. Extrema, 23 de maio de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 127/2018 - O Município 
de Extrema, através da Comissão Permanente de 
Licitações, torna público que considerou dispensável 
de licitação à contratação da empresa Bell Som 
Eventos Ltda ME. empresa para prestação de serviços 
de sonorização através de ônibus de som  na XXXIII 
Festa do Peão Boiadeiro de Extrema – MG., pelo valor 
global de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), 
de acordo com o art.24, inciso II, da Lei 8.666/93, pelo 
processo licitatório nº 127/2018, dispensa licitatória nº 
020/2018. Extrema, 24 de maio de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 87/2018 – 
INEXIGIBILIDADE Nº 22/2018
Câmara Municipal de Extrema. Ratificação de 
Inexigibilidade. Processo Licitatório nº 87/2018. 
Inexigibilidade nº 22/2018. Objeto: Contratação de 
uma inscrições específicas para participação no XIII 
Simpósio Nacional de Direito Constitucional promovido 
pela ABDConst – Academia Brasileira de Direito 
Constitucional, de 31 de maio a 02 de junho de 2018, na 
cidade de Curitiba, PR. Participantes: Danilo de Morais 
e Felipe José Faria do Nascimento. Valor unitário de R$ 
2.000,00 (dois mil reais). Ratifica-se em cumprimento 
ao Artigo 26 da Lei 8.666/93 para que produzam seus 
jurídicos e legais efeitos a contratação deste objeto 
por inexigibilidade. Essa contratação é conveniente à 
administração que adota, na íntegra, o parecer jurídico 
anexo nos autos. O processo encontra-se com vistas 
franqueadas aos interessados. Assina: Edvaldo de 
Souza Santos Junior, Presidente da Câmara Municipal 
de Extrema em 18 de maio de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 90/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 54/2018
Câmara Municipal de Extrema. Aviso de Licitação na 
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modalidade Pregão Presencial. Edital nº 54/2018. 
Processo Licitatório nº 90/2018. Data: 11 de junho 
de 2018, às 13h30. Objeto: Contratação exclusiva 
de microempresa, empresa de pequeno porte ou 
equiparadas para fornecimento de: ITEM 01 – 500 
pastas na cor verde claro em cartão triplex, 300G/m², 
impressão preto 2 X 0, dimensões (aberta) 495 mm x 
327 mm. Acabamento: impressão (frente) em preto, 
dobra, corte, vinco e furação. 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.

FIM
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