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SECRETARIA DE SAÚDE INAUGURA SEDE DA ESF 
DO VILA RICA

Foi inaugurada nesta terça-feira, 13 de novembro, a 
sede da Estratégia Saúde da Família (ESF) do Bairro 
Vila Rica. A equipe, que antes atendia na UBS Lavapés, 
está agora atendendo na Rua Benedita José de Toledo 
86, Vila Rica, de segunda a sexta feira, das 8h às 17h 
(com horário de almoço das 12h às 13h).

FECHAMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 2018

A Educação Ambiental em Extrema acontece desde 
1974, antes mesmo da aprovação da Política Nacional 
de Educação ambiental em 1999. O município, por meio 
de parceria entre as secretarias de Meio Ambiente 
e Educação, possui um sistema estruturado de 
coordenação dos processos de educação ambiental 
através de apoio técnico em suas atividades e de 
fóruns bimestrais realizados com os orientadores 

pedagógicos e representantes das escolas municipais, 
estaduais e particulares da rede. Em 2018, o projeto 
foi realizado em 17 escolas, com participação de 459 
educadores (entre coordenadores, professores e 
monitores) e 7.453 alunos/educandos do projeto. Os 
números superam os dados dos anos anteriores e 
demonstram o crescimento do projeto, que envolveu, 
em 2017, 471 educadores e 6.798 educandos.
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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 em decorrência de alterações 
editalícias adiou a abertura da cessão que estava 
marcada às 9h do dia 14 de novembro de 2018 
para às 9h do dia 28 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 09 de novembro de 2018.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - O Município de 
Extrema, através do Ordenador de Despesas, 
torna público o resultado do Processo Licitatório 
nº 000275/2018, Tomada de Preços nº 
000011/2018: objetivando a contratação de 
empresa para desenvolvimento de projetos e 
realização de sondagem para construção do 
59º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais 
(PMMG) no Bairro Ponte Nova, Extrema-MG., 
levando em consideração a Adjudicação do 
certame através de ata do dia 31 de outubro de 
2018, declaro e homologo vencedora do presente 
processo licitatório a empresa FERREIRA COSTA 
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. no valor total 
de R$ 76.990,00 (setenta e seis mil novecentos 
e noventa reais). Mais informações, através do 
e-mail: decol@extrema.mg.gov.br. Extrema, 09 de 
novembro de 2018.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO -  PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº- 000283/2018 -  PREGÃO 
PRESENCIAL nº000161/2018: O Município de 
Extrema, através do Ordenador de Despesas, 
torna público o resultado do Processo Licitatório 
nº 000283/2018, Pregão Presencial nº 
000161/2018, objetivando ao REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
E EQUIPAMENTOS PARA PROCEDIMENTOS 
CIRÚRGICOS, levando em consideração a 
Adjudicação do certame através de ata do dia 
08 de novembro de 2018, declaro e homologo 
vencedoras do presente processo licitatório as 
empresas E TAMUSSINO E CIA LTDA nos lotes 

5 e 9 no valor total de R$ 11.400,00, PRIME 
INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP nos 
lotes 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 
no valor total de R$ 28.997,50 e R.GONÇALVES 
SUPRIMENTOS MÉDICO LTDA nos lotes 7, 8, 12 e 
36 no valor total de R$ 269.640,00 totalizando R$ 
310.037,50 (trezentos e dez mil trinta e sete reais 
e cinquenta centavos). Mais informações, através 
do e-mail: licitacao@extrema.mg.gov.br.Extrema, 
13 de novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000284/2018 
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 000162/2018: O 
Município de Extrema, através do Pregoeiro, 
torna público que fará realizar às 9h do dia 29 de 
novembro de 2018, em sua sede Av. Delegado 
Waldemar Gomes Pinto, 1624, Bairro da Ponte 
Nova, a habilitação para o processo licitatório nº 
000284/2018 na modalidade Pregão Presencial 
nº 000162/2018, objetivando ao REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA 
A BIBLIOTECA MUNICIPAL. Mais informações pelo 
endereço eletrônico <http://extrema.mg.gov.br/
licitacoes>. Extrema 12 de novembro de 2018.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO -  PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº- 000290/2018 -  PREGÃO 
PRESENCIAL nº000166/2018: O Município de 
Extrema, através do Ordenador de Despesas, 
torna público o resultado do Processo Licitatório 
nº 000290/2018, Pregão Presencial nº 
000166/2018, objetivando ao REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, 
levando em consideração a Adjudicação do 
certame através de ata do dia 09 de novembro 
de 2018, declaro e homologo vencedoras do 
presente processo licitatório as empresas CBS-
CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI nos lotes 2 
e 3 no valor total de R$ 228.775,00 e COMERCIAL 
FLORIANO & COSTA LTDA no lote 1 no valor total 
de R$ 49.675,00 totalizando R$ 278.450,00 
(duzentos e setenta e oito mil quatrocentos e 
cinquenta reais). Mais informações, através do 
e-mail: licitacao@extrema.mg.gov.br.Extrema, 13 
de novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA 
– MG - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
298/2018: INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018 – 

ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO
Avisos de Processos Licitatórios, Licitações e Compras
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CREDENCIAMENTO Nº 006/2018 -  EDITAL 
Nº 204/2018 - O Município de Extrema, no uso 
das atribuições que lhes são conferidas por Lei, 
comunica aos interessados que estará procedendo 
o credenciamento e apresentação de documentos, 
a partir de 21 de novembro de 2018, das 13h às 
17h, para prestação de serviços unitários de mão 
de obra em prédios e vias públicas municipais. Os 
editais estão à disposição dos interessados no 
local acima mencionado. Mais informações pelo 
endereço eletrônico http://extrema.mg.gov.br/
licitacoes/. Extrema, 09 de novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 299/2018 - 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 170/2018: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público 
que fará realizar às 9h do dia 23 de novembro de 
2018, em sua sede Av. Delegado Waldemar Gomes 
Pinto, 1624, Bairro da Ponte Nova, a habilitação 
para o processo licitatório nº 000299/2018 na 
modalidade Pregão Presencial nº 000170/2018, 
objetivando a contratação de empresa para 
fornecimento de Atrações para as Festividades 
de Final de Ano. Mais informações pelo endereço 
eletrônico <http://extrema.mg.gov.br/licitacoes>. 
Extrema, 09 de novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000300/2018 
- DISPENSA Nº 000067/2018: O Município 
de Extrema, através da Comissão Permanente 
de Licitações, torna público que considerou 
dispensável de licitação de acordo com o Artigo 
24, Inciso X a LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR 
PRAÇA DE ESPORTES (CAMPO DE FUTEBOL) 
NO BAIRRO DO JUNCAL,de propriedade da 
SRA. IODETE DE MORAES PRADO, pessoa 
física de direito privado, inscrita no CPF sob o 
n.º 871.007.388-49, pelo valor mensal de R$ 
954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), 
totalizando no período de 12 (doze) meses o 
montante de R$ 11.448,00 (onze mil quatrocentos 
e quarenta e oito reais). Mais informações, através 
do e-mail:licitacao@extrema.mg.gov.brr.Extrema,  
09 de novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 301/2018 - 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 10.000 KM dos 
veículos GOL T L MCV cód. 671 - placas QNX-9810; 
cód. 672 - placas QNX-9816; cód. 676 - placas 
QNX-9765 locados na Secretaria Municipal de 
Educação e cód. 767 - placas QOC-0676 locado na 
Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o 
fornecimento de peças e mão de obra, pelo valor 
global de R$ 1.528,04 (um mil, quinhentos e vinte 
e oito reais e quatro centavos), de acordo com o 
art.24, inciso XVII, da Lei 8.666/93, pelo processo 
licitatório nº 301/2018, dispensa licitatória nº 
068/2018. Mais informações, através do email: 
compraspme@extrema.mg.gov.br. Extrema, 12 de 
novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 302/2018 - 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 171/2018: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público 
que fará realizar às 9h do dia 26 de novembro de 
2018, em sua sede Av. Delegado Waldemar Gomes 
Pinto, 1624, Bairro da Ponte Nova, a habilitação 
para o processo licitatório nº 000302/2018 na 
modalidade Pregão Presencial nº 000171/2018, 
objetivando o Registro de Preços para aquisição 
de materiais para fixação (porcas, arruelas, 
parafusos) em geral. Mais informações pelo 
endereço eletrônico <http://extrema.mg.gov.br/
licitacoes>. Extrema, 12 de novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 303/2018 - 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 172/2018: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público 
que fará realizar às 9h do dia 29 de novembro de 
2018, em sua sede Av. Delegado Waldemar Gomes 
Pinto, 1624, Bairro da Ponte Nova, a habilitação 
para o processo licitatório nº 000303/2018 na 
modalidade Pregão Presencial nº 000172/2018, 
objetivando a aquisição de conjunto de móveis 
rústicos para compor os espaços administrativos, 
salas multi uso, espaço da memória, espaço das 
artes que serão alocados no prédio da Fábrica de 
Cultura situada a Rua Coronel Teófilo Cardoso Pinto, 
nº 52 Centro - Extrema-MG. Mais informações 
pelo endereço eletrônico <http://extrema.mg.gov.
br/licitacoes>. Extrema, 12 de novembro de 2018.

ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO
Avisos de Processos Licitatórios, Licitações e Compras
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 306/2018 - O 
Município de Extrema, através da Comissão 
Permanente de Licitações, torna público que 
considerou dispensável de licitação à contratação 
da empresa TOTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
VEÍCULOS LTDA, para revisão de 10.000 KM 
dos veículos FIAT STRADA HARD WORKING 
cód.257 - placas QOM-0885 locado na Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Empreendedorismo  e cód. 359 - placas QNX-
9744 locado na Secretaria Municipal de Obras 
e Urbanismo, compreendendo o fornecimento 
de peças e mão de obra, pelo valor global de R$ 
1.099,26 (um mil, noventa e nove reais e vinte 
e seis centavos), de acordo com o art.24, inciso 
XVII, da Lei 8.666/93, pelo processo licitatório nº 
306/2018, dispensa licitatória nº 069/2018. Mais 
informações, através do email: compraspme@
extrema.mg.gov.br. Extrema, 13 de novembro de 
2018.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO -  PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº- 216/2018 -  CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 009/2018: O Município de Extrema, 
através do Ordenador de Despesas, torna público o 
resultado do Processo Licitatório nº 000216/2018, 
Concorrência nº 000009/2018, objetivando a 
contratação de empresa para fornecimento de 
materiais e mão-de-obra para execução de 3 
Unidades Básicas de Saúde, Bairros: Salto de 
Cima, Forjos e Matão, contemplando serviços 
de Fundação, Estrutura, Acabamentos em Geral, 
Fechamento Externo, levando em consideração a 
Adjudicação do certame através de ata do dia 01 de 
novembro de 2018, declaro e homologo vencedora 
do presente processo licitatório a empresa CEM 
DEZ CONSTRUÇÕES LTDA ME. no valor total de R$ 
2.783.847,28 (dois milhões setecentos e oitenta e 
três mil oitocentos e quarenta e sete reais e vinte 
e oito centavos). Mais informações, através do 
e-mail: decol@extrema.mg.gov.br.Extrema, 12 de 
novembro de 2018.

Processo licitatório nº 282/2018
Tomada de Preços  nº 012/2018
Edital nº 191/2018
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 
TRABALHO TÉCNICO SOCIAL JUNTO AO 
EMPREENDIMENTO PMCMV-FAR, CONFORME 

PORTARIA Nº 464, DE 25 DE JULHO DE 2018 DO 
MINISTÉRIO DAS CIDADES..

RETIFICAÇÃO
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
2 - FINALIDADE:

Onde se leu:
Esta contratação tem por finalidade a elaboração 
e execução do PTS e do PDST que deverão ser 
aprovados pela equipe técnica da Prefeitura 
Municipal de Extrema, orientada pela Portaria 
nº 21, de 22 de janeiro de 2014, e acrescido das 
atividades necessárias à realização do diagnóstico 
sócio-territorial, verificação das condições de 
uso e ocupação das unidades habitacionais e 
das ações necessárias a gestão patrimonial, 
considerando tratar-se de empreendimentos já 
entregues e habitados.

Lê-se:
Esta contratação tem por finalidade a elaboração 
e execução do PTS e do PDST que deverão ser 
aprovados pela equipe técnica da Prefeitura 
Municipal de Extrema, orientada pela Portaria 
nº 464, de 25 de julho de 2018, e acrescido das 
atividades necessárias à realização do diagnóstico 
sócio-territorial, verificação das condições de 
uso e ocupação das unidades habitacionais e 
das ações necessárias a gestão patrimonial, 
considerando tratar-se de empreendimentos já 
entregues e habitados.

13. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA REQUERIDA

Onde se leu:
13.2.1 Responsável Técnico - O Responsável 
Técnico de execução do Trabalho Social que 
supervisionará em conjunto com o Coordenador 
do Trabalho Social do município (conforme item 
VIII. 4.b do cap. III da Portaria 21 do MCIDADES), 
deverá ter formação superior em Serviço Social. 
E ter experiência mínima de 03 (três) anos em 
elaboração e execução de Projetos sociais em 
intervenções de habitação, comprovada através 
de declaração de pessoa jurídica, apresentação 
de cópia de peças técnicas e a publicação de 
trabalho, onde conste objetivo, público alvo e 
período de realização do trabalho. 
Lê-se:
13.2.1 Responsável Técnico - O Responsável 

ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO
Avisos de Processos Licitatórios, Licitações e Compras
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Técnico de execução do Trabalho Social que 
supervisionará em conjunto com o Coordenador 
do Trabalho Social do município (conforme Portaria 
464 do MCIDADES), deverá ter formação superior 
em Serviço Social. E ter experiência mínima de 
03 (três) anos em elaboração e execução de 
Projetos sociais em intervenções de habitação, 
comprovada através de declaração de pessoa 
jurídica, apresentação de cópia de peças técnicas 
e a publicação de trabalho, onde conste objetivo, 
público alvo e período de realização do trabalho. 

Fica suprimido do edital a exigência 7.1.3 -  
Declaração expressa de que concorda com os 
prazos de execução de cada serviço, de acordo 
com as exigências do ANEXO II deste Edital.

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

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Endereço: Avenida Del. Waldemar G. Pinto, 1.624 – 
Ponte Nova - Extrema – MG.
Data: 21/11/2018
Horário: 09h (nove horas) – HORÁRIO DE BRASÍLIA

Extrema, 13 de novembro de 2018.
Carlos Alexandre Morbidelli
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

FIM
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