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DIA D EM COMBATE À HEPATITE

A Secretaria de Saúde, por meio das equipes de 
saúde dos bairros realizaram  no dia 18 de julho, o Dia 
D em combate a Hepatite. Os profissionais de saúde 
realizaram testes rápidos para detectar a doença. 
Hepatite designa qualquer degeneração do fígado 
por causas diversas, sendo as mais frequentes as 
infecções pelos vírus tipo A, B e C e o abuso do consumo 
de álcool ou outras substâncias tóxicas (como alguns 
remédios). Enquanto os vírus atacam o fígado quando 
parasitam suas células para a sua reprodução, a cirrose 
dos alcoólatras é causada pela ingestão frequente de 
bebidas alcoólicas – uma vez no organismo, o álcool é 
transformado em ácidos nocivos às células hepáticas, 
levando à hepatite.

10 ANOS DE REGIONALIZAÇÃO
TURÍSTICA DE EXTREMA

É com enorme prazer que a Secretaria de Turismo 
convida a todos para o lançamento da publicação 
dos 10 Anos de Regionalização Turística em Extrema. 
As Rotas Turísticas de Extrema são a materialização 
mais evidente e central da nossa Política Municipal 
de Turismo. Dessa forma, se apresenta como o norte 
referencial de todas as ações e tomadas de decisão da 
nossa secretaria. Atenta ao objetivo maior de contribuir 
diretamente para o desenvolvimento sustentável 
municipal, consolidou-se ao longo desses 10 anos, uma 
estratégia capaz de pensar, interpretar as nuances de 
cada região e preparar o nosso diverso patrimônio, 
numa oferta turística integrada e qualificada que, 
dentre outros efeitos, reforça a vocação de Extrema 
para sustentabilidade – a maior marca do nosso 
município.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 142/2018: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar às 9h do dia 30/07/2018, em sua sede 
Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624, B. Ponte 
Nova, a habilitação para o processo licitatório nº 
142/2018, pregão presencial nº 087/2018, objetivando 
a contratação de empresa para confecção de aparelhos 
de contenção ortodôntica móvel para a Secretaria 
Municipal de Saúde, compreendendo o fornecimento 
de materiais e mão de obra para execução. Mais 
informações pelo endereço eletrônico http://extrema.
mg.gov.br/imprensaoficial/licitacoes. Extrema, 16 de 
julho de 2018. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO -  PROCESSO 
LICITATÓRIO – Nº 163/2018 – PREGÃO Nº 097/2018: 
O Município de Extrema, através do Pregoeiro, 
torna público o resultado do Processo Licitatório nº 
163/2018, Pregão Presencial nº 097/2018, referente 
ao REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDA, BANHEIROS E 
CONTAINER SANITÁRIO QUÍMICO, CADEIRA, PALCO, 
GRADIL, PLACA DE FECHAMENTO E ARQUIBANCADA, 
levando em consideração a Adjudicação do certame 
através de ata do dia 13/07/2018, declaro e homologo 
as empresas  DIMAS SERGIO MARTINELLI nos lotes 5, 
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 e R.F. COSTA EVENTOS ME 
nos lotes 1, 2, 3, 4, 7, 14 e 17 vencedoras do presente 
processo licitatório. Mais informações, através do 
e-mail: licitacao@extrema.mg.gov.br. Extrema, 16 de 
julho de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 164/2018 – TERMO DE 
HOMOLOGAÇÃO. O Município de Extrema, através do 
Ordenador de Despesas, torna público o resultado do 
Processo Licitatório nº 164/2018, Pregão Presencial 
nº 098/2018, referente o Registro de Preços para 
contratação de empresa para fornecimento de 
dietas e alimentação destinadas aos pacientes e 
acompanhantes do Pronto Atendimento Municipal. 
Levando em consideração a Adjudicação do certame 
do dia 17/07/2018, declaro e homologo vencedora do 
certame a empresa: PERES REFEIÇÕES LTDA nos lotes 
1, 2, 3 e 4 no valor total de R$ 163.000,00, totalizando 
R$ 163.000,00 (cento e sessenta e três mil reais). Mais 
informações, através do site: www.extrema.mg.gov.br/
licitacoes ou pelo telefone (35) 3435–4307, das 13h às 
17h. Extrema, 17 de julho de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 168/2018 – TERMO DE 
HOMOLOGAÇÃO. O Município de Extrema, através do 
Ordenador de Despesas, torna público o resultado do 

Processo Licitatório nº 168/2018, Pregão Presencial 
nº 101/2018, objetivando o Registro de Preços para 
aquisição de produtos de limpeza automotiva. Levando 
em consideração a Adjudicação do certame e a Ata de 
Julgamento do dia 18/07/2018, declaro e homologo 
vencedora do certame a empresa PAULO JOSÉ DE 
ALMEIDA ME nos lotes 1, 2 e 3 no valor total de R$ 
27.156,00 (vinte e sete mil cento e cinquenta e seis 
reais). Mais informações, através do e-mail: decol@
extrema.mg.gov.br ou pelo telefone (035) 3435–4504, 
das 13h às 17h. Extrema, 18 de julho de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 169/2018 – TERMO DE 
HOMOLOGAÇÃO. O Município de Extrema, através do 
Ordenador de Despesas, torna público o resultado do 
Processo Licitatório nº 169/2018, Pregão Presencial 
nº 102/2018, objetivando o Registro de Preços para 
aquisição de carnes e gêneros alimentícios. Levando 
em consideração a Adjudicação do certame e a Ata de 
Julgamento do dia 19/07/2018, declaro e homologo 
vencedoras do certame as empresas  COMERCIAL 
ANGOS LTDA EPP nos lotes 1 e 2 no valor total de R$ 
67.017,50, COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA nos 
lotes 7, 9, 10, 12 e 13 no valor total de R$ 24.159,70, 
EXTREMA PAPER OFFICE LTDA nos lotes 14, 19 e 24 no 
valor total de R$ 15.006,50, MINI MERCADO DANTAS 
LTDA. nos lotes 11, 15, 16, 17 e 18 no valor total de R$ 
14.905,80e WILLIAM LUCIANO DA COSTA nos lotes 3, 
4, 5, 6, 8, 20, 21, 22 e 23 no valor total de R$ 28.671,82, 
totalizando R$ 149.761,32 (cento e quarenta e nove 
mil setecentos e sessenta e um reais e trinta e dois 
centavos). Mais informações, através do e-mail: decol@
extrema.mg.gov.br ou pelo telefone (035) 3435–4504, 
das 13h às 17h. Extrema, 19 de julho de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
DISPENSA LICITATÓRIA 171/2018: O Município 
de Extrema, através da Comissão Permanente de 
Licitações, torna público que considerou dispensável 
de licitação à locação de imóvel – para sediar Praça 
de Esportes (campo de futebol) no bairro dos tenentes 
– Extrema – MG, de propriedade do Sr. Josmar Pinto 
Cardoso portador do CPF: 814.477.016-15, pelo valor 
mensal de R$ 954,00 (novecentos  cinquenta e quatro 
reais), totalizando no período de 12 (doze) meses o valor 
de R$ 11.448,00 (onze mil e quatrocentos e quarenta 
e oito reais) de acordo com o art. 24, inciso X da Lei 
8.666/93. Processo licitatório nº 171/2018, dispensa 
nº 028/2018. Extrema, 13 de julho de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 177/2018 - O Município 
de Extrema, através da Comissão Permanente de 
Licitações, torna público que considerou dispensável 
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de licitação à contratação da empresa DEVA VEÍCULOS 
LTDA, para prestação de serviços de revisão de 20.000 
KM do veículo Iveco Daily 70C, cód. 846 placas QNR-
6128 locado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
compreendendo o fornecimento de peças e mão de 
obra, pelo valor global de R$ 698,70 (seiscentos e 
noventa e oito reais e setenta centavos), de acordo 
com o art.24, inciso XVII, da Lei 8.666/93, pelo 
processo licitatório nº 177/2018, dispensa licitatória nº 
029/2018. Extrema, 17 de julho de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 179/2018: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar às 9h do dia  31/07/2018, em sua sede 
Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624, B. Ponte 
Nova, a habilitação para o processo licitatório nº 
179/2018, pregão presencial nº 105/2018, objetivando 
a aquisição de materiais para drenagem. Os editais 
estão à disposição dos interessados no local acima 
mencionado. Mais informações pelo endereço 
eletrônico http://extrema.mg.gov.br/licitacoes/. 
Extrema, 17 de julho de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 180/2018: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar às 9h do dia  01/08/2018, em sua sede 
Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624, B. Ponte 
Nova, a habilitação para o processo licitatório nº 
180/2018, pregão presencial nº 106/2018, objetivando 
a contratação de empresa para transformação de 
Furgões em Ambulâncias U.T.I. e U.T.I. Neo Natal. Os 
editais estão à disposição dos interessados no local 
acima mencionado. Mais informações pelo endereço 
eletrônico http://extrema.mg.gov.br/licitacoes/. 
Extrema, 18 de julho de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 182/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 108/2018: O Município de Extrema, 
através do Pregoeiro, torna público que fará realizar 
às 14:00 horas do dia 27/07/2018, em sua sede Av. 
Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624, B. Ponte Nova, 
a habilitação para o processo licitatório nº 182/2018, 
pregão presencial nº 108/2018, objetivando a 
AQUISIÇÃO DE FOTOS EM AÇO INOX. Mais informações 
pelo endereço eletrônico http://extrema.mg.gov.br/
licitacoes. Extrema 17 de julho de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 183/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 109/2018: O Município de Extrema, 
através do Pregoeiro, torna público que fará realizar 
às 14h do dia 31/07/2018, em sua sede Av. Delegado 

Waldemar Gomes Pinto, 1624, B. Ponte Nova, a 
habilitação para o processo licitatório nº 183/2018, 
pregão presencial nº 109/2018, objetivando ao 
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE LEITE 
INTEGRAL. Mais informações pelo endereço eletrônico 
http://extrema.mg.gov.br/licitacoes. Extrema 18 de 
julho de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 185/2018: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar às 9h do dia 03/08/2018, em sua sede 
Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624, Bairro 
Ponte Nova, a habilitação para o processo licitatório nº 
185/2018, pregão presencial nº 111/2018, objetivando 
o Registro de Preços para eventual e futura aquisição 
de colchões e poltronas hospitalares para utilização no 
Pronto Atendimento Municipal. Mais informações pelo 
site www.extrema.mg.gov.br/licitacoes. Extrema, 18 de 
julho de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 184/2018: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar às 14:00 horas do dia 02/08/2018, em 
sua sede Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624, B. 
Ponte Nova, Extrema-MG, a habilitação para o processo 
licitatório nº 184/2018, pregão presencial nº 110/2018, 
objetivando o registro de preços para contratação de 
empresa para prestação de serviços de provedor de 
ensaios de proeficiência para laboratórios clínicos. 
Mais informações pelo endereço eletrônico http:www.
extrema.mg.gov.br/imprensaoficial/executivo/
licitacoes. Extrema, 18 de julho de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO nº 021/2018 – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 172/2018: 
OBJETIVO: A finalidade da presente Inexigibilidade de 
Chamamento Público é a celebração de parceria que 
visa apoiar a realização do evento denominado “9ª 
MARCHA PARA JESUS”  (de acordo com o disposto 
no Calendário Anual de Eventos de 2018 do Município), 
pela Comunidade Terapêutica Resgate para Cristo, 
portadora do CNPJ: 07.834.586/0001-39, 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 Comunidade 
Terapeutica Resgate para Cristo. 
DA JUSTIFICATIVA: Das análises, concluímos que a 
execução da proposta é viável e os valores estimados 
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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, 12 de 
julho 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, 12 de julho 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, 
tome-se as providências para o Termo de Fomento. 
Extrema/MG, 13 de julho de 2018. João Batista da Silva 
– Prefeito Municipal.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 100/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 58/2018: Câmara Municipal de 
Extrema. Extrato de homologação. PRC 100/2018. 
Pregão Presencial 58/2018. HOMOLOGO para que 
produzam seus jurídicos e legais efeitos a aquisição 
de: ITEM 01 – 100 (cem) pacotes com 2 unidades 
de pilhas alcalinas pequenas AA, não recarregáveis; 
ITEM 02 – 100 (cem) pacotes com 2 unidades de 
pilhas alcalinas palito AAA, não recarregáveis com a 
empresa LEXPAPER COMERCIO DE MATERIAIS DE 
ESCRITORIO, INFORMATICA E SERVICOS; ITEM 04 – 
12 (doze) extensões elétricas com 6 tomadas padrão 
antigo e novo universal, comprimento mínimo 1,5 m 
com a empresa CASA LUMINOSA LTDA.; ITEM 03 – 48 
(quarenta e oito) adaptadores de tomada padrão novo 
e antigo, 3 pinos para 02 pinos; ITEM 05 – 100 (cem) 
lâmpadas bulbo A60 LED, 12 watts, 6.500k, bivolt, 
branco frio com a empresa MICNET TECNOLOGIA E 
COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI. Valor global: R$ 
2.824,72 (dois mil oitocentos e vinte e quatro reais, 
setenta e dois centavos). O Processo Nº. 100/2018, 
Pregão Presencial nº. 58/2018 está em conformidade 
com a Lei Federal nº 8.666/93 sendo conveniente 
à administração, que adota o parecer jurídico na 
íntegra. O processo em epígrafe encontra-se com 
vista franqueada aos interessados. Assina: Edvaldo de 
Souza Santos Junior, presidente da Câmara Municipal 

de Extrema em 19 de julho de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 107/2018 – 
INEXIGIBILIDADE Nº 32/2018: Câmara Municipal 
de Extrema. Ratificação de Inexigibilidade. Processo 
Licitatório nº 107/2018. Inexigibilidade nº 32/2018. 
Objeto: contratação de sete inscrições específicas para 
participação no curso “Fiscalização do uso da Máquina 
Pública nas Eleições 2018 e a Reforma Política”, 
promovido pelo CEAP – Treinamento Profissional e 
Gerencial Ltda., de 24 a 27 de julho de 2018, na cidade 
de Belo Horizonte, MG. Participantes: João Calixto 
de Morais, Leandro Marinho, Luiz Fernando Ferreira, 
Rafael Silva de Souza Lima, Sidney Soares de Carvalho, 
Magda Regina Krianciunas e Viviane de Lima Leme. 
Valor unitário de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa 
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 19 de 
julho de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 108/2018 – 
INEXIGIBILIDADE Nº 33/2018: Câmara Municipal 
de Extrema. Ratificação de Inexigibilidade. Processo 
Licitatório nº 108/2018. Inexigibilidade nº 33/2018. 
Objeto: contratação de uma inscrição específica para 
participação no curso “Técnicas de Apresentação 
em Público” promovido pela Integração – Escola 
de Negócios, nos dias 30 e 31 de julho de 2018, na 
cidade de São Paulo, SP. Participante: Leonardo 
Gustavo Demeter. Valor unitário de R$ 2.240,00 
(dois mil duzentos e quarenta 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 19 de julho de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 109/2018 – 
INEXIGIBILIDADE Nº 34/2018: Câmara Municipal 
de Extrema. Ratificação de Inexigibilidade. Processo 
Licitatório nº 109/2018. Inexigibilidade nº 34/2018. 
Objeto: contratação de três inscrições específicas para 
participação no curso “Cerimonial Público e Privado – 
Legislação e Técnicas”, promovido pelo Instituto de 
Defesa da Cidadania e da Transparência – IDCT, de 24 
a 27 de julho de 2018, na cidade de Belo Horizonte, 
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MG. Participantes: Ellen Cristina de Toledo, Leandro 
Aparecido da Luz e Ricardo Severino da Silva. Valor 
unitário de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco 
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 19 de 
julho de 2018.

ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 31/2018 – 
CONCORRÊNCIA Nº 01/2018: Câmara Municipal 
de Extrema. Adjudicação. 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 
ADJUDICA para que produzam os seus jurídicos e legais 
efeitos a contratação de uma agência de publicidade. A 
empresa IDEA PUBLICIDADE LTDA ofertou o seguinte: 
ITEM 01 - Percentual de desconto sobre os custos 
internos, baseados na tabela de custos referenciais 
do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado 
de Minas Gerais: 85% ; ITEM 02 - Percentual de 
honorários incidente sobre os custos de serviços de 
terceiros, referentes à elaboração de peças e materiais 
cuja distribuição proporcione à licitante o desconto de 
agência a ser concedido pelos veículos de divulgação, 
com limite máximo de 20% (vinte por cento): 13%; 
ITEM 03 - Percentual de honorários incidente sobre 
os custos de serviços de terceiros, referentes à 
elaboração de peças e materiais cuja distribuição não 
proporcione à licitante o desconto de agência a ser 
concedido pelos Veículos de divulgação, com limite 
máximo de 15% (quinze por cento): 10%; ITEM 04 - 
Percentual de honorários incidente sobre os custos de 
outros serviços incumbidos a terceiros, sob supervisão 
da licitante, estabelecendo limite máximo de 10% 
(dez por cento): 6%. A empresa IDEA PUBLICIDADE 
LTDA recebeu as seguintes avaliações quanto ao 
Plano de Comunicação Publicitária: avaliador Benedito 
Raimundo Lopes – raciocínio básico: 7,0 (sete); II – 
estratégia de comunicação publicitária: 8,0 (oito); III - 
ideia criativa: 7,0 (sete); IV – estratégia de mídia e não 
mídia: 9,0 (nove); avaliadora Tainara Takiko Oumorio 
I – raciocínio básico: 8,0 (oito); II – estratégia de 
comunicação publicitária: 8,0 (ponto); III - ideia criativa: 
7,0 (sete); IV – estratégia de mídia e não mídia: 7,0 (sete); 
avaliador João Paulo da Cruz Fehér – raciocínio básico: 
7,0 (sete); II – estratégia de comunicação publicitária: 
7,0 (sete); III - ideia criativa: 7,0 (sete); IV – estratégia 
de mídia e não mídia: 7,0 (sete). A empresa Idea 

Publicidade Ltda obteve as seguintes avaliações da 
Subcomissão Técnica quanto às demais informações 
do proponente: Parte A – Capacidade de atendimento: 
nota 08 (oito). Parte B – Nível dos trabalhos realizados 
para os seus clientes: nota 05 (cinco) do avaliador 
Benedito Raimundo Lopes; Parte A – Capacidade 
de atendimento: nota 08 (oito). Parte B – Nível dos 
trabalhos realizados para os seus clientes: nota 05 
(cinco) da avaliadora Tainara Takiko Oumori; Parte A – 
Capacidade de atendimento: nota 08 (oito). Parte B – 
Nível dos trabalhos realizados para os seus clientes: 
nota 05 (cinco) do avaliador João Paulo da Cruz Fehér. 
A empresa IDEA PUBLICIDADE LTDA obteve índice 
01. Valor global estimado R$ 300.000,00 (trezentos 
mil reais). O Processo nº. 31/2018, Concorrência nº. 
01/2018 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 06 de 
julho de 2018.

REGISTRO CADASTRAL DE FORNECEDORES: 
Câmara Municipal de Extrema – Registro Cadastral de 
Fornecedores - Chamamento Público: O presidente da 
Câmara Municipal de Extrema, Edvaldo de Souza Santos 
Junior, no uso de suas atribuições legais e conforme 
artigo 34 da Lei 8.666/93 declara que se encontra 
aberto permanentemente o Registro de Cadastro 
de Fornecedores na sede da Câmara Municipal de 
Extrema, para a atualização dos registros existentes e 
para o ingresso de novos interessados. Informações: 
licitacaoextrema@yahoo.com.br. Assina: Edvaldo de 
Souza Santos Junior, Presidente da Câmara Municipal 
de Extrema.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 13/2017 – DISPENSA 
Nº 12/2017: Extrato de termo aditivo de contrato – 
Aditivo de reajustamento de valores. Segundo termo 
Aditivo. Partes: Câmara Municipal de Extrema, CNPJ 
19.038.603/0001-00 – Leandro Lima Vaz Pedroso, 
CNPJ 20.249.166/0001-53. Objeto: Contratação de 
empresa para prestação de serviços contínuos de 
lavagem e ducha no veículo VAN da Câmara Municipal 
de Extrema. Processo Nº. 13/2017 – Dispensa Nº. 
12/2017 – Contrato Nº. 13/2017. Dotação orçamentária: 
3.3.90.39. Vigência: 13 de julho de 2018 até 27 de abril 
de 2019. Valor global estimado atualizado: R$ 5.428,32 
(cinco mil quatrocentos e vinte e oito reais, e trinta 
e dois centavos). Assinam: Luiz Fernando Ferreira 
pela contratante e Leandro Lima Vaz Pedroso pela 
contratada, em 13 de julho de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 33/2016 – CONVITE 
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Nº 16/2016: Extrato de termo aditivo de contrato – 
Aditivo de reajustamento de valores. Quarto termo 
Aditivo. Partes: Câmara Municipal de Extrema, CNPJ 
19.038.603/0001-00 – Leandro Lima Vaz Pedroso, 
CNPJ 20.249.166/0001-53. Objeto: Contratação de 
empresa para prestação de serviços contínuos de 
lavagem e ducha nos veículos da Câmara Municipal de 
Extrema. Processo Nº. 33/2016 – Convite Nº. 16/2016 
– Contrato Nº. 22/2016. Dotação orçamentária: 
3.3.90.39. Vigência: 13 de julho de 2018 até 14 de 
abril de 2019. Valor global estimado atualizado: R$ 
8.376,16 (oito mil trezentos e setenta e seis reais, 
dezesseis centavos). Assinam: Luiz Fernando Ferreira 
pela contratante e Leandro Lima Vaz Pedroso pela 
contratada, em 13 de julho de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 95/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 57/2018: Câmara Municipal de 
Extrema. Homologação. O vice-presidente da Câmara 
Municipal de Extrema, Luiz Fernando Ferreira, 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 
ME, EPP ou Equiparadas para fornecimento de: ITEM 
01 – duas guilhotinas de mesa profissionais com as 
seguintes características mínimas: corte reto para até 
25 folhas (A4); base igual ou superior a 417x300mm; 
tamanho do corte 390 mm; base resistente; feixe 
a laser para maior exatidão no corte; grades de 
alinhamento; guia de papel ajustável; lâmina em aço 
inoxidável; material da base em vidro; marca Tilibra 
profissional, 25 folhas, A4, base 417x300, Classic cut, 
Cl 410, pelo valor unitário de R$ 944,00 (novecentos e 
quarenta e quatro reais), com a empresa Halley Alan C. 
de Andrade, inscrita no CNPJ nº 01.255.291/0001-21. 
ITEM 02 – dois grampeadores de parede profissionais 
blister; aplicação de cartonagem, tecidos, forros, 
compensados; utilização de grampos 106/4; 106/6 e 
106/8, marca Rogama Pro, pelo valor unitário de R$ 
228,00; ITEM 03 – dois suportes tipo pedestal para 
banner em alumínio anodizado fosco com três pés 
totalmente articulados; regulagem e altura 0,80 cm 
até 02 metros, marca Pingo/Digital pelo valor unitário 
de R$ 331,00 com a empresa Micnet Tecnologia e 
Comércio de Informática Eireli – ME, inscrita no CNPJ nº 
18.587.217/0001-05; ITEM 04 – um tripé profissional 
para Câmera digital CANON com cabeça panorâmica 
com três posições ajustáveis; nivelador de bolha na 
coluna; coluna central com ajuste manual de altura; 
hastes em alumínio com prolongadores divididos em 
três seções com travas; braço longo para rotação da 
base da câmera; haste central com trava; pés com 
acabamento emborrachado; altura fechado: superior a 
50cm; altura aproximada máxima 157,48 cm; diâmetro 

das hastes 25mm, marca Vivitar, pelo valor unitário de 
R$ 1.029,00, com a empresa LexPaper Comércio de 
Materiais de Escritório, Informática e Serviços Ltda, 
inscrita no CNPJ nº 07.395.558/0001-62. O Processo 
nº. 95/2018, Pregão Presencial nº. 57/2018, Edital nº 
57/2018 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 vista franqueada aos interessados. Assina: Luiz 
Fernando Ferreira, vice-presidente, em 13 de julho de 
2018.

FIM

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


