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POPULAÇÃO PODE AJUDAR A MELHORAR 
SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, LIXO E DRENAGEM 

PLUVIAL

Os cidadãos extremenses podem ajudar a melhorar 
a prestação dos serviços de água, esgoto, lixo e 
drenagem de água pluvial no município. A Prefeitura 
Municipal de Extrema, por meio da Secretaria de Meio 
Ambiente, convida a população a participar, entre os 
dias 7 e 9 de novembro, das Conferências Setoriais de 
diagnóstico/prognóstico do panorama dos problemas 
e das potencialidades existentes no município com 
relação ao saneamento básico e gestão de resíduos 
sólidos.

Para participar das conferências, entre em nosso site 
faça a pré-inscrição e preencha a uma pesquisa, com 
objetivo de coletar as primeiras visões da população 
para a revisão do Plano Municipal de Saneamento 
Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos. No formulário on-line, os cidadãos 
poderão relatar possíveis problemas que enfrentam 
no abastecimento de água, na coleta e tratamento de 
esgoto e do lixo doméstico, além de possíveis falhas 
na drenagem da água de chuva. O questionário permite 
ainda que os participantes deem sugestões para a 
melhoria desses serviços. As respostas ajudarão o 

Poder Público a adotar ações para corrigir os problemas 
e melhorar a qualidade de vida da população.

As pré-inscrições para as conferências setoriais podem 
ser feitas até o dia 1º de novembro. As reuniões, que 
serão abertas à população, acontecem nas seguintes 
datas:

SETOR 1: Centro
Local: Secretaria de Meio Ambiente – 09/11/2018 
(manhã)

SETOR 2:  Tenentes
Local: E. M. José Sebastião Morbidelli – 07/11/2018 
(manhã)

SETOR 3: Roseira
Local: E. M. Osvaldo de Oliveira – 07/11/2018 (tarde)

SETOR 4: Mantiqueira
Local: E. M. Profª Noêmia de Medis Pereira – 08/11/2018 
(manhã)

SETOR 5: Salto
Local: E. M. Alcebíades Gilli – 08/11/2018 (tarde)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 209/2018: 
O Município de Extrema, através da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público que fará 
realizar às 9h do dia 29/10/2018, em sua sede, 
Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, nº 1.624 
– B. Ponte Nova, a abertura dos invólucros de 
preços das seguintes empresas: CCP – Comércio 
e Construções Planejadas Ltda. EPP., Are 
Engenharia Eireli, e Construtora e Incorporadora 
Zanini SJCampos Eireli, no Processo Licitatório 
nº 209/2018, Concorrência Pública nº 008/2018. 
Mais informações pelo e-mail: decol@extrema.
mg.gov.br. Extrema, 25 de outubro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000269/2018 
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 000156/2018: O 
Município de Extrema, através do Pregoeiro, 
torna público que fará realizar às 9h do dia 14 de 
novembro de 2018, em sua sede Av. Delegado 
Waldemar Gomes Pinto, 1624, Bairro da Ponte 
Nova, a habilitação para o processo licitatório nº 
000269/2018 na modalidade Pregão Presencial 
nº 000156/2018, objetivando ao REGISTRO DE 
PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO 
INSTALADO. Mais informações pelo endereço 
eletrônico <http://extrema.mg.gov.br/licitacoes>. 
Extrema 22 de outubro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 274/2018 - 
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018: O Município 
de Extrema, através da Comissão Permanente 
de Licitação, torna público que em razão do valor 
estimado da Tomada de Preços nº 010/2018 ser de 
216.528,44 (duzentos e dezesseis mil quinhentos 
e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos), 
a mesma será destinada à Ampla Participação, 
não sendo destinada à exclusiva participação de 
Micro e Pequenas Empresas (Artigo 48, inciso I da 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006). Fica portanto, excluída do edital a cláusula 
1.4.1 do Edital. Fica mantida a data e horário para 
início da sessão pública permanece conforme 
segue: 30/10/2018 às 9h. Mais informações pelo 
endereço eletrônico <http://extrema.mg.gov.br/
licitacoes>. Extrema, 24 de outubro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 278/2018 – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2018: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público 
que fará realizar às 9h do dia 26/10/2018, em sua 
sede Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624, 
Bairro Ponte Nova, a habilitação para o processo 
licitatório nº 278/2018, pregão presencial nº 
158/2018, objetivando a contratação de empresa 
para prestação de serviço de buffet. Mais 
informações através do site:  http:www.extrema.
mg.gov.br/licitacoes. Extrema 15 de outubro de 
2018.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO -  PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº- 263/2018 - TOMADA DE 
PREÇOS Nº 009/2018: O Município de Extrema, 
através do Ordenador de Despesas, torna público o 
resultado do Processo Licitatório nº 000263/2018, 
Tomada de Preços nº 000009/2018, objetivando 
a contratação de empresa para fornecimento 
de materiais e mão de obra para construção 
de muro de arrimo e fechamentos, levando em 
consideração a Adjudicação do certame através 
de ata do dia 16 de outubro de 2018, declaro 
e homologo vencedora do presente processo 
licitatório a empresa CONSTEM - CONSTRUÇÕES 
E ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA ME. no valor 
total de R$ 26.827,69 (vinte e seis mil oitocentos 
e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos). 
Mais informações, através do e-mail: decol@
extrema.mg.gov.br. Extrema, 25 de outubro de 
2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 282/2018 - 
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018: O Município 
de Extrema, através da Comissão Permanente 
de Licitação, torna público que fará realizar às 9h 
do dia 21 de novembro de 2018, em sua sede Av. 
Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624, Bairro 
da Ponte Nova, a habilitação para o processo 
licitatório nº 000282/2018 na modalidade 
Tomada de Preços nº 000012/2018, objetivando 
a contratação de empresa, em caráter temporário, 
para prestação de serviços de elaboração e 
execução do Projeto de Trabalho Social-PTS e 
o Plano de Desenvolvimento Socioterritorial-
PDST, inseridos no Programa Minha, Casa Minha 
Vida – PMCMV, no empreendimento Tenentes III 
e Tenentes IV. Mais informações pelo endereço 
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eletrônico <http://extrema.mg.gov.br/licitacoes>. 
Extrema, 19 de outubro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 286/2018 - O 
Município de Extrema, através da Comissão 
Permanente de Licitações, torna público que 
considerou dispensável de licitação à contratação 
da empresa CALLIS VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS 
LTDA, para revisão de 30.000km do veículo GOL 
TL MCV  cód. 766 placas QOC-0680 locado 
na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo 
o fornecimento de peças e mão de obra, pelo valor 
global de R$ 661,90 (seiscentos e sessenta e 
um reais e noventa centavos), de acordo com o 
art.24, inciso XVII, da Lei 8.666/93, pelo processo 
licitatório nº 286/2018, dispensa licitatória nº 
064/2018. Mais informações, através do email: 
compraspme@extrema.mg.gov.br. Extrema, 19 de 
outubro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 287/2018 - PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 164/2018: O Município de 
Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar às 9h do dia 05 de novembro de 2018, 
em sua sede Av. Delegado Waldemar Gomes 
Pinto, 1624, Bairro da Ponte Nova, a habilitação 
para o processo licitatório nº 000287/2018 na 
modalidade Pregão Presencial nº 000164/2018, 
objetivando o Registro de Preços para aquisição 
de materiais para demarcação horizontal de 
vias públicas municipais. Mais informações pelo 
endereço eletrônico <http://extrema.mg.gov.br/
licitacoes>. Extrema, 22 de outubro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 288/2018 - 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 165/2018: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público 
que fará realizar às 9h do dia 06 de novembro de 
2018, em sua sede Av. Delegado Waldemar Gomes 
Pinto, 1624, Bairro da Ponte Nova, a habilitação 
para o processo licitatório nº 000288/2018 na 
modalidade Pregão Presencial nº 000165/2018, 
objetivando o Registro de Preços para aquisição 
de emulsão asfáltica para manutenção de vias 
públicas municipais. Mais informações pelo 
endereço eletrônico <http://extrema.mg.gov.br/
licitacoes>. Extrema, 23 de outubro de 2018.

TERMO DE RATIFICAÇÃO -  PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº- 000312/2017 -  LEILÃO 
nº000005/2017: O Município de Extrema, através 
do Ordenador de Despesas, torna público o 
resultado do Processo Licitatório nº 000312/2017, 
Leilão nº 000005/2017, objetivando ao LEILÃO DE 
BENS PATRIMONIAIS, levando em consideração a 
Ata certame através de Ata do dia 11 de janeiro de 
2018, e Ata do dia 22 de outbro de 2018,  Ratifico 
a decisão da Comissão Permanente de Licitação 
que revogou o certame por interesse público. 
Mais informações, através do e-mail: licitacao@
extrema.mg.gov.br;decol@extrema.mg.gov.
br;compraspme@extrema.mg.gov.br.Extrema, 23 
de outubro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - 
INEXIGIBILIDADE 025/2018 – O Município de 
Extrema, através da Comissão Permanente de 
Licitações, torna público que considerou inexigível 
de licitação a contratação de show musical de 
artísta de renome nacional “Caninana do Forró”, 
para realização de show no evento denominado 
“4º Sons e Sabores do Nosso Nordeste”, que 
ocorrerá no dia 17 de novembro de 2018, através 
da empresa Antônio Devanildo Do Carmo ME., 
inscrita no CNPJ sob o nº 13.576.015/0001-44., 
pelo valor global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais). Fundamentação: art. 25, inciso III da Lei 
8.666/93, pelo processo licitatório nº 281/2018, 
inexigibilidade nº 025/2018. Extrema, 22 de 
outubro de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 124/2018 – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2018: Câmara 
Municipal de Extrema. Homologação. HOMOLOGO 
para que produzam os seus jurídicos e legais 
efeitos a contratação exclusiva de ME, EPP ou 
Equiparadas para fornecimento de: ITEM 01 - 05 
(cinco) coberturas em tela de sombrite para parte 
frontal da Câmara Municipal de Extrema. Medidas: 
4.50 x 5.50. Cor da tela: Azul royal pelo valor 
unitário de R$ 1.422,89; ITEM 02 – 14 (quatorze) 
cabos de aço de 4mm, pelo valor unitário de R$ 
61,87; ITEM 03 - 14 (quatorze) catracas com 
chumbador pelo valor unitário de R$ 72,20; ITEM 
04 – 07 (sete) coberturas em tela de sombrite 
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para parte dos fundos da Câmara Municipal de 
Extrema. Medidas: 4.20 x 5.50. Cor da tela: Azul 
royal, pelo valor unitário de R$ 1.360,47; ITEM 05 –
prestação de serviços de pintura das ferragens de 
aço galvanizado em esmalte sintético branco, da 
parte frontal da cobertura de sombrites da Câmara 
Municipal de Extrema. Essa estrutura é composta 
de 06 postes em tubos de 4”, na espessura de ¼ 
a 3/16 chumbados diretamente em concreto no 
chão, na profundidade de 1m e meio. Curvação do 
arco da parte de cima do sombrite em 02 tubos 
de 2”, por 5/16 de espessura, cruzados em X para 
sustentação do sombrite. A mão francesa possui 
tubeo de 2,5” e espessura de 2,5mm. Sendo que 
cada gôndola tem medida de 4,55 de largura 
por 5,5 de comprimento, fixando o sombrite em 
todas as suas laterais em cabo de aço de 4mm. 
A altura de entrada da vaga de estacionamento 
entre o chão até a pare de cima da cobertura tem 
vão livre de 2,5 metros ficando 0,5 metros acima 
para fixação da mão francesa, pelo valor unitário 
de R$ 2.215,00. ITEM 06 – Prestação de serviços 
de pintura das ferragens de aço galvanizado em 
esmalte sintético branco, da parte dos fundos 
da cobertura de sombrite da Câmara Municipal 
de Extrema. Essa estrutura é composta de 7 
postes em tubos 4”pol, na espessura de ¼ a 3/16 
Chumbados diretamente em concreto no chão , 
na profundidade de 1 metro e meio. Curvação do 
arco da parte de cima do sombrite em 2 tubos de 
2”pol, por 5/16 de espessura, cruzados em x para 
sustentação do sombrite. Mão Francesa: Tubo de 
2,5”pol e espessura de 2,5mm. Sendo que cada 
gôndola tem a medida de 4.28 de largura por 5.50 
de comprimento fixando o sombrite em todas as 
suas laterais em cabo de aço de 4mm. Altura de 
entrada da vaga de estacionamento entre o chão 
até a parte de cima da cobertura terá em vão livre 
de 2.50 metros, ficando 0,5 metros acima para 
fixação da mão francesa, pelo valor unitário de R$
3.068,40, com a empresa SPP – São Paulo Proteção 
Coberturas Ltda ME, CNPJ nº 15.224.915/0001-
58, Processo nº. 124/2018, Pregão Presencial 
nº. 65/2018 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 22 de 
outubro de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 144/2018 – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2018
Câmara Municipal de Extrema. Aviso de Licitação 
na modalidade Pregão Presencial. Processo 
Licitatório nº 144/2018. Pregão Presencial nº 
79/2018. Objeto: Contratação de seguradora para 
prestação de serviços contínuos de seguro de 
Casco, Responsabilidade Civil Facultativa - RFC e 
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP, danos 
causados por eventos da natureza para o veículo 
Gol oficial integrante da frota da Câmara Municipal 
de Extrema, incluindo assistência 24 horas, por 
valor referenciado de mercado, sem interveniência 
de corretores ,e franquias para o mesmo veículo. 
Data: 09 de novembro de 2018, às 10h. 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.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 145/2018 – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2018
Câmara Municipal de Extrema. Aviso de Licitação 
na modalidade Pregão Presencial. Processo 
Licitatório nº 145/2018. Pregão Presencial nº 
80/2018. Objeto: Contratação de seguradora 
para prestação de serviços contínuos de seguro 
de Casco, Responsabilidade Civil Facultativa - 
RFC e Acidentes Pessoais de Passageiros - APP, 
danos causados por eventos da natureza para 
o veículo Renault Fluence oficial integrante da 
frota da Câmara Municipal de Extrema, incluindo 
assistência 24 horas, por valor referenciado de 
mercado, sem interveniência de corretores ,e 
franquias para o mesmo veículo. Data: 09 de 
novembro de 2018, às 11h. 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.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 10/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 09/2018
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Extrato de termo de aditivo contrato – Primeiro 
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Aditivo de Acréscimo. Partes – Câmara Municipal de 
Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-00 – Comercial 
OBL Ltda – ME - CNPJ 07.123.075/0001-09. 
Objeto: Celebração do primeiro termo aditivo de 
acréscimo ao contrato de água mineral. Contrato 
Nº. 07/2018 – Processo nº 10/2018 – Pregão 
Presencial Nº. 09/2018. Percentual estimado 
do termo aditivo de acréscimo: 24,73% (vinte e 
quatro vírgula setenta e três por cento). Dotação 
orçamentária – 3.3.90.30 Vigência: 22 de outubro 
de 2018 á 31 dezembro de 2018. Valor global: 
R$ 5.047,50 (cinco mil e quarenta e sete reais e 
cinquenta centavos). Assinam: Edvaldo de Souza 
Santos Junior pela Contratante e Danilo de Freitas 
Lima, pela contratada, Extrema (MG), 22 de outubro 
2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 132/2018 – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2018
Câmara Municipal de Extrema. Extrato de 
homologação. PRC 132/2018. Pregão Presencial 
71/2018. HOMOLOGO para que produzam seus 
jurídicos e legais efeitos a aquisição de: ITEM 01 – 
01 (uma) plastificadora A4, 127v, com abertura para 
inserção de 240mm; velocidade de impressão de 
280 mm/minuto; capacidade de plastificação de 
uma folha por vez; potência do motor de 06 watts; 
tempo de aquecimento de 04 a 06 minutos; 
espessura do polasil compatível 75 – 200 micras; 
dimensões aproximadas em 36,5 x 16 x 10,5 cm; 
com tempo de operação contínuo.; ITEM 02 – 03 
(três) pacotes com 100 unidades de polaseal para 
plastificação tamanho identidade 80x110 mm; 
espessura de 0,05mm (125 micras), transparente; 
ITEM 03 – 02 (dois) pacotes com 100 unidades 
de polaseal para plastificação tamanho A4 220 
X 307 mm; Espessura 0,05 Mm (125 Micras), 
transparente; ITEM 04 – 01 (um) pacote com 100 
unidades de polaseal para plastificação tamanho A4 
220 X 307 mm; Espessura 0,07, transparente com 
a empresa LEXPAPER COMÉRCIO DE MATERIAIS 
DE ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA 
Valor global: R$ 805,00 (oitocentos e cinco reais). 
O Processo Nº. 132/2018, Pregão Presencial nº. 
71/2018 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 22 de outubro de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 120/2018 – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2018
Câmara Municipal de Extrema. Extrato de contrato 
– Partes – Câmara Municipal de Extrema, CNPJ 
19.038.603/0001-00 – Lancer Soluções em 
Informática Ltda EPP - CNPJ 00.685.840/0001-
35. Objeto: Contratação exclusiva de ME, EPP 
ou Equiparadas para fornecimento da licença 
de uso da versão executável de softwares de 
gestão legislativa, por tempo indeterminado, 
bem como os serviços de manutenção mensal, 
instalação, implantação, migração e treinamento 
dos servidores; complementado com consultoria 
especializada e suporte local ou remoto, já inclusas 
alterações e manutenções corretivas. Contrato. 
Nº. 49/2018 – Processo nº 120/2018 – Pregão 
Presencial Nº. 51/2018. Valor global estimado: R$ 
36.188,00 (trinta e seis mil cento e oitenta e oito 
reais). Dotação orçamentária – 3.3.90.39 – Outros 
Serviços de Terceiros - P.J. Vigência: 02 de janeiro 
de 2019 a 31 de dezembro de 2019. Assinam: 
Edvaldo de Souza Santos Junior pela Contratante 
e Márcia Massignan de Freitas pela Contratada, 
em 18 de outubro de 2018.

FIM
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