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PREFEITURA DE EXTREMA LANÇA 132 
VAGAS EM PROCESSO SELETIVO PARA 
PROFESSORES

A Prefeitura de Extrema lançou edital do processo 
seletivo para preenchimento de 132 vagas temporárias 
de professor. A seleção servirá para a substituição 
de professores efetivos quando dos afastamentos 
temporários e/ou demandas que vierem a surgir no ano 
letivo de 2019 e também em virtude da não existência 
de titulares providos por concurso público. A vigência 
do processo seletivo é de um ano, prorrogável por mais 
um ano.

As inscrições ficarão abertas exclusivamente pela 
internet, no período de 28 de dezembro de 2018 a 11 de 
janeiro de 2019, por meio do site www.directacarreiras.
com.br. Os candidatos com dificuldade na realização da 
inscrição on-line podem buscar auxílio na Rua Capitão 
Germano, 128, Centro de Extrema, onde será montado 
um pondo de ajuda aos candidatos, a partir do dia 21 de 
dezembro. O local funciona das 8h às 12h e das 13h às 
17h (dias úteis e horário comercial).

A realização da prova objetiva está prevista para o dia 
20 de janeiro de 2019, no Município de Extrema. A 
duração das provas objetivas será de 2h30min. Haverá 
ainda entrega de títulos apenas para os candidatos 
inscritos para as funções cuja exigência mínima seja 
nível superior e que forem habilitados na prova objetiva.

O edital completo, os anexos e outros documentos 
relativos ao processo seletivo podem ser acessados 
no site da Prefeitura e no site da banca organizadora.

ACESSE A REVISTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
2018

A Prefeitura de Extrema publicou a revista de prestação 
de contas 2018, a segunda da atual gestão. O material 
impresso foi entregue nas residências em todo o 
município como forma de prestar contas à população 
sobre as principais ações realizadas pelo Executivo 
Municipal neste ano. O material, composto por 40 
páginas e elaborado pela Gerência de Comunicação 
e Marketing da Secretaria de Governo, agora também 
está disponível no site da Prefeitura.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 317/2018 – TOMADA 
DE PREÇOS Nº 014/2018: O Município de Extrema, 
através da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público que fará realizar às 15h do dia 
03/01/2019, em sua sede, Av. Delegado Waldemar 
Gomes Pinto, nº 1.624 – B. Ponte Nova, a abertura 
dos invólucros de preços das empresas FF 
ENGENHARIA LTDA ME., MARKA ARQUITETURA E 
ENGENHARIA LTDA EPP., JORGE RAMOS SANTOS 
JUNIOR ME. e DFT PROJETOS LTDA., no Processo 
Licitatório nº 317/2018, Tomada de Preços nº 
014/2018, referente à contratação de empresa 
para desenvolvimento de projetos e realização de 
sondagem para Construção de Creche no Bairro 
da Vila Rica - Extrema - MG. Mais informações 
pelo endereço eletrônico http://extrema.mg.gov.
br/licitacoes/. Extrema, 28 de dezembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 317/2018: O 
Município de Extrema, através da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público que após 
fase de abertura dos envelopes de habilitação e 
propostas financeiras, declarou vencedora no 
Processo Licitatório nº 317/2018, Tomada de 
Preços nº 014/2018, referente à contratação 
de empresa para desenvolvimento de projetos 
e realização de sondagem para Construção de 
Creche no Bairro Vila Rica, Extrema-MG., a empresa 
Marka Arquitetura e Engenharia Ltda EPP., pelo 
valor global de R$ 56.730,00 (cinquenta e seis mil 
setecentos e trinta reais). Mais informações pelo 
e-mail decol@extrema.mg;gov.br. Extrema, 03 de 
janeiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 338/2018 - 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 189/2018: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público 
que fará realizar às 15h do dia 15 de janeiro de 
2019, em sua sede Av. Delegado Waldemar Gomes 
Pinto, 1624, Bairro da Ponte Nova, a habilitação 
para o processo licitatório nº 000338/2018 na 
modalidade Pregão Presencial nº 000189/2018, 
objetivando a contratação de empresa para 
fornecimento de atrações para o Carnaval 2019 
na Praça Presidente Vargas e Parque Municipal 
de Eventos no período de 01 a 05 de março de 
2019. Mais informações pelo endereço eletrônico 
<http://extrema.mg.gov.br/licitacoes>. Extrema 28 

de dezembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
– PROCESSO LICITATÓRIO Nº 329/2018 - 
CREDENCIAMENTO Nº 008/2018: O Município 
de Extrema, através da Comissão Permanente 
de Licitações, torna público que credenciou 
a empresa Eiras Terraplenagem e Engenharia 
Eireli, CNPJ: 11.455.184/0001-09, no Processo 
Licitatório nº 329/2018 – Inexigibilidade nº 
031/2018 - Credenciamento nº 008/2018 – 
CHAMAMENTO PÚBLICO, para locação de horas 
máquinas e caminhão, com Operador, nos itens 01, 
02 e 03 do ANEXO I – Termo de Referência. Mais 
informações através do email: decol@extrema.
mg.gov.br. Extrema, 28 de dezembro de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 297/2018
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018
OBJETO: Celebração de 02 (duas) parcerias, sendo 
um projeto visando incentivar o desenvolvimento 
da cultura musical no município de Extrema e 
outro visando promover atividades socioculturais 
para idosos do Município.
 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR
Às quinze horas do dia 02 de janeiro de 2019, 
reuniu-se os membros da Comissão de Seleção, 
nomeada pelo Decreto nº 3.254 de 16 de outubro 
de 2017, alterada pelo Decreto nº 3.363 de 02 
de maio de 2018,  para sessão de avaliação das 
Propostas de Plano de Trabalho, referente aos 
objetos acima especificados.
A análise, avaliação técnica individualizada e a 
pontuação foi feita com base nos critérios de 
julgamento apresentados no quadro da TABELA 2 
do edital. 
Após análise e avaliação técnica individualizada, 
quanto ao atendimento das condições 
estabelecidas no Edital e anexos constatamos 
que a OSC “Organização da Sociedade Civil”: 
Associação Amadora de Músicos de Extrema, 
CNPJ: 71.196.901/0001-49, apresentando 
proposta para a Parceria 1 – Entidade que promova 
o desenvolvimento musical e Cultural, obteve a 
pontuação total de 10,0 pontos, a Associação 
da Melhor Idade Grupo Renascer, CNPJ: 
06.077.026/0001-14, apresentando proposta 
para a Parceria 2 – Entidade que estimule ações 
socioculturais para o idoso, obteve a pontuação 
total de 10,0
A Comissão de Seleção neste ato decide então 
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classificar e selecionar a  Associação Amadora 
de Músicos de Extrema, CNPJ: 71.196.901/0001-
49, para a Parceria 1 – Entidade que promova o 
desenvolvimento musical e Cultural, e classificar 
e selecionar a Associação da Melhor Idade 
Grupo Renascer, CNPJ: 06.077.026/0001-14, 
apresentando proposta para a Parceria 2 – 
Entidade que estimule ações socioculturais para 
o idoso.
Após os trabalhos a Comissão declara suspensa a 
sessão pública para que transcorra o prazo  para 
interposições de recursos e contrarrazões.
Nada mais havendo, encerra-se esta, devidamente 
assinada, depois de lida e achada conforme, pela 
Comissão de Seleção composta pelos membros, 
Sr. Carlos Alexandre Morbidelli, Sr. Fernando César 
da Silva  e Sr. Paulo Roberto da Silva Junior.
 
Extrema, 02 de janeiro de 2019.

AVISO – REGISTRO CADASTRAL DE 
FORNECEDORES: Câmara Municipal de 
Extrema – Registro Cadastral de Fornecedores 
-Chamamento Público: O presidente da Câmara 
Municipal de Extrema, Leandro Marinho, 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.

FIM
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