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SECRETARIA DE SAÚDE REALIZA SEMANA 
DE COMBATE À HANSENÍASE

Entre os dias 14 e 18 de janeiro, a Secretaria de Saúde 
de Extrema realiza a Semana de Combate à Hanseníase. 
Ao longo dos cinco dias, as Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) realizam palestras e testes gratuitos para toda 
a população. Procure o PSF do seu bairro, participe e 
saiba mais sobre essa doença, que é infecciosa, mas 
tem cura, se tratada corretamente.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia 
(SBD), a hanseníase, antigamente conhecida como lepra, 
é causada por uma bactéria chamada Mycobacterium 
leprae ou bacilo de Hansen, tendo sido identificada no 
ano de 1873 pelo cientista Armauer Hansen. É uma das 
doenças mais antigas, com registro de casos há mais 
de 4.000 anos, na China, Egito e Índia. A doença tem 
cura, mas, se não tratada, pode deixar sequelas.

Hoje, em todo o mundo, o tratamento é oferecido 
gratuitamente, visando que a doença deixe de ser um 
problema de saúde pública. Atualmente, os países com 
maior detecção de casos são os menos desenvolvidos 
ou com superpopulação.

Os sinais e sintomas mais frequentes da hanseníase 
são:

Manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou 
amarronzadas, em qualquer parte do corpo, com perda 
ou alteração de sensibilidade térmica (ao calor e frio), 
tátil (ao tato) e à dor, que podem estar principalmente 
nas extremidades das mãos e dos pés, na face, nas 
orelhas, no tronco, nas nádegas e nas pernas.
Áreas com diminuição dos pelos e do suor;
Dor e sensação de choque, formigamento, fisgadas 
e agulhadas ao longo dos nervos dos braços e das 
pernas;
Inchaço de mãos e pés;
Diminuição sensibilidade e/ou da força muscular da 
face, mãos e pés, devido à inflamação de nervos, que 
nesses casos podem estar engrossados e doloridos;
Úlceras de pernas e pés;
Caroços (nódulos) no corpo, em alguns casos 
avermelhados e dolorosos;
Febre, edemas e dor nas juntas;
Entupimento, sangramento, ferida e ressecamento do 
nariz;
Ressecamento nos olhos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000341/2018 
-  CREDENCIAMENTO nº 000009/2018 - O 
Município de Extrema, através da Comissão 
Permanente de Licitações nomeada pelo Decreto 
nº 3.367 de 02 de maio de 2018, comunica 
aos interessados que estará procedendo 
a Credenciamento através do processo 
licitatório nº 000341/2018 - Credenciamento 
nº 000009/2018,  a qual estará recebendo 
envelopes de documentação e proposta iniciando 
em 14 de janeiro de 2019 às 14h encerrando-se 
em 31/12/2019, na sala de licitações, situada 
na Av. Waldemar Gomes Pinto, 1.624 - Bairro 
Ponte Nova, para fins de CREDENCIAMENTO DE 
EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 
CONSTANTES NA TABELA SUS. Mais informações 
pelo endereço eletrônico http://extrema.mg.gov.
br/imprensaoficial/licitacoes/
Extrema, 04 de janeiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000342/2018 -  
CREDENCIAMENTO nº 000010/2018 - O Município 
de Extrema, através da Comissão Permanente de 
Licitações nomeada pelo Decreto nº 3.367 de 
02 de maio de 2018, comunica aos interessados 
que estará procedendo a Credenciamento 
através do processo licitatório nº 000342/2018 
- Credenciamento nº 000010/2018,  a qual 
estará recebendo envelopes de documentação 
e proposta iniciando em 14 de janeiro de 2019 
às 15h encerrando-se em 31/12/2019, na sala 
de licitações, situada na Av. Waldemar Gomes 
Pinto, 1.624 - Bairro Ponte Nova, para fins de 
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAMES 
RADIOLÓGICOS CONSTANTES NA TABELA SUS. 
Mais informações pelo endereço eletrônico http://
extrema.mg.gov.br/imprensaoficial/licitacoes/
Extrema, 04 de janeiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000349/2018 
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 000192/2018: O 
Município de Extrema, através do Pregoeiro, 
torna público que fará realizar às 9h do dia 25 
de janeiro de 2019, em sua sede Av. Delegado 
Waldemar Gomes Pinto, 1624, Bairro da Ponte 
Nova, a habilitação para o processo licitatório nº 

000349/2018 na modalidade Pregão Presencial 
nº 000192/2018, objetivando ao CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, 
DESCUPINIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D’ 
ÁGUA Mais informações pelo endereço eletrônico 
<http://extrema.mg.gov.br/licitacoes>. Extrema 08 
de janeiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000350/2018 
- DISPENSA Nº 000074/2018: 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 O 
SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
com 240,00² de área construida e de propriedade 
da Sr. (a) CÉLIA MIRTES DE OLIVEIRA, pessoa 
física de direito privado, inscrita no CPF sob o n.º 
171.911.816-72, pelo valor mensal de R$ 1.800,00 
(um mil e oitocentos reais) , totalizando no período 
de 12 (doze) meses o montante de R$ 21.600,00 
(vinte e um mil seiscentos reais).Mais informações, 
através do e-mail:licitacao@extrema.mg.gov.
br.Extrema,  28 de dezembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 339/2018 - PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 190/2018: O Município de 
Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar às 9h do dia 22 de janeiro de 2019, 
em sua sede Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 
1624, Bairro da Ponte Nova, a habilitação para o 
processo licitatório nº 339/2018 na modalidade 
Pregão Presencial nº 190/2018, objetivando ao 
registro de preços para AQUISIÇÃO DE GÁS DE 
COZINHA, ÁGUA MINERAL E ACESSÓRIOS. Mais 
informações pelo endereço eletrônico <http://
extrema.mg.gov.br/licitacoes>. Extrema 08 de 
janeiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 347/2018 - PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 191/2018: O Município de 
Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar às 9h do dia 18 de janeiro de 2019, 
em sua sede Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 
1624, Bairro da Ponte Nova, a habilitação para o 
processo licitatório nº 347/2018 na modalidade 
Pregão Presencial nº 191/2018, objetivando 
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ao registro de preços para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
EXAMES DE MAMOGRAFIA COM LAUDO. Mais 
informações pelo endereço eletrônico <http://
extrema.mg.gov.br/licitacoes>. Extrema 07 de 
janeiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG - 
PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 297/2018 
– TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/RESULTADO 
FINAL. O Município de Extrema, através do 
Prefeito Municipal, torna público o resultado 
final do Processo Administrativo nº 297/2018, 
Chamamento Público nº 003/2018, referente 
a 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. Levando em consideração 
a Ata do dia 02/01/2019, declaro selecionadas 
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, 
que obteve a pontuação total de 10,0 pontos, e, 
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, que obteve 
a pontuação total de 10,0. Fica designado o dia 
14/01/2019 às 14h., a sessão pública para que as 
OSC’s selecionadas apresentem os documentos 
de habilitação, comprovando o atendimentos 
aos requisitos previstos na cláusula 9 do edital, 
bem como a Declaração nos moldes do modelo 
previsto no anexo V. Mais informações, através do 
e-mail: decol@extrema.mg.gov.br ou pelo telefone 
(035) 3435–4504, das 13h às 17h. Extrema, 10 de 
janeiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA 
– PROCESSO LICITATÓRIO 330/2018 
– CONCORRÊNCIA PÚBLICA 011/2018 - 
PROFISSIONAIS INSCRITOS PARA PARTICIPAR DA 
SUBCOMISSÃO TÉCNICA. O Município de Extrema, 
nas atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
divulga os nomes dos profissionais inscritos para 
participar da Subcomissão Técnica do processo de 
contratação de serviços de Agência de Publicidade, 
de acordo com a previsão contida na Lei Federal 

12.232/2010, conforme segue: Adriano Luis de 
Carvalho RG: 23.075.290-1, CPF: 891.977.206-
15; Benedito Raimundo Lopes  RG: 12.749.559, 
CPF: 043.798.488-50; Bruno Aparecido Raposo 
RG: MG-14.867.964, CPF: 078.367.176-82; João 
Paulo Fehér da Cruz RG: 41.756.468-5, CPF: 
316.525.198-31; Leonardo Gustavo Deméter RG: 
MG-10.873.454, CPF: 050.599.716-94; Murilo 
Cássio Nascimento e Silva RG: 12.367.946-MG., 
CPF: 084.056.586.02, Mateus Del Col Lopes RG: 
49.187.309-8, CPF: 419.287.718-07; Tainara Takiko 
Oumori RG: 16.586.557, CPF: 117.550.706-75; 
Guilherme Ferreira Arêas RG: 13149088-0IFPRG, 
CPF: 068.978.646-84. Fica designado para o dia 
21/01/2019 às 14:00 horas, na sala de licitações, 
a sessão pública onde será realizado o sorteio para 
escolha dos 3 (três) membros da Subcomissão 
Técnica a ser constituída pelo município de 
Extrema. Mais informações, através do e-mail: 
decol@extrema.mg.gov.br  ou pelos telefones 
(035) 3435–4504. Extrema, 08 de janeiro de 
2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 331/2018 - TOMADA 
DE PREÇOS Nº 015/2018: O Município de Extrema, 
através da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público que declarou vencedor no Processo 
Licitatório nº 000331/2018 na modalidade 
Tomada de Preços nº 000015/2018, objetivando 
a contratação de empresa para fornecimento 
de materiais e mão de obra para revitalização 
das praças Coronel Simeão, Presidente Vargas e 
Olinto da Fonseca, a empresa RX Contrutora Eireli 
pelo valor global de R$ 1.580.550,87 (um milhão 
quinhentos e oitenta mil quinhentos e cinquenta 
reais e oitenta e sete centavos). Mais informações 
pelo endereço eletrônico <http://extrema.mg.gov.
br/licitacoes>. Extrema, 10 de janeiro de 2019.

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 Loc Fácil Locação e Comércio de 
Máquinas Ltda., CNPJ: 10.230.072/0001-89, 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, no ite 01 do 
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ANEXO I – Termo de Referência. Mais informações 
através do email: decol@extrema.mg.gov.br. 
Extrema, 07 de janeiro de 2019.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO -  PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº- 000323/2018 -  PREGÃO 
PRESENCIAL nº000184/2018: O Município 
de Extrema, através do Ordenador de 
Despesas, torna público o resultado do 
Processo Licitatório nº 000323/2018, Pregão 
Presencial nº 000184/2018, objetivando ao 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E 
TELECOMUNICAÇÃO., levando em consideração 
a Adjudicação do certame através de ata do 
dia 09 de janeiro de 2019, declaro e homologo 
vencedoras do presente processo licitatório as 
empresas CARLOS ALBERTO RIBEIRO ME nos 
lotes 4, 24, 32, 33, 39, 62 e 70 no valor total de 
R$ 23.184,30, CELIO DOMINGOS CABRAL DOS 
SANTOS ME nos lotes 23 e 48 no valor total de 
R$ 38.784,00, COMERCIAL FARAH LTDA nos lotes 
11, 37, 38 e 67 no valor total de R$ 233.633,00, 
DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA 
ME nos lotes 14, 15, 41 e 66 no valor total de R$ 
72.206,80, EXTREMA PAPER OFFICE LTDA nos 
lotes 5, 6, 9, 20, 27, 30, 36, 40, 44, 59 e 69 no valor 
total de R$ 81.869,00, FILIPE MOISES GARCIA 
ME nos lotes 13, 46, 47 e 68 no valor total de R$ 
69.539,00, HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE 
EPP nos lotes 42, 43, 60 e 63 no valor total de R$ 
33.230,00, LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI 
nos lotes 16, 18, 34, 50, 51, 57, 58 e 64 no valor 
total de R$ 92.882,50, LEXPAPER COMERCIO 
DE MATERIAIS DE ESCRITORIO INFORMATICA 
E SERVIÇOS LTDA EPP nos lotes 3, 10, 17, 31 
e 61 no valor total de R$ 32.192,00, MARCELO 
ARAÚJO SILVA E CIA LTDA ME nos lotes 1, 53 e 
54 no valor total de R$ 41.967,00, TEMPERCLIMA 
REFRIGERAÇÃO EIRELI nos lotes 2, 7, 8 e 52 no 
valor total de R$ 111.204,00, ZÉFA COMÉRCIO 
DE ELETRÔNICOS LTDA nos lotes 19, 21, 22, 26, 
28, 29, 49 e 65 no valor total de R$ 80.648,00e 
ZUMGIRAM PH COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ELETRÔNICOS EIRELI EPP nos lotes 12, 35, 45, 55 
e 56 no valor total de R$ 109.805,00 totalizando 
R$ 1.021.144,60 (um milhão vinte e um mil cento 
e quarenta e quatro reais e sessenta centavos). 
Mais informações, através do e-mail: licitacao@
extrema.mg.gov.br;decol@extrema.mg.gov.
br;compraspme@extrema.mg.gov.br.Extrema, 11 

de janeiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 351/2018 - PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 193/2018: O Município de 
Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar às 14h do dia 22 de janeiro de 2019, 
em sua sede Av. Delegado Waldemar Gomes 
Pinto, 1624, Bairro da Ponte Nova, a habilitação 
para o processo licitatório nº 000351/2018 na 
modalidade Pregão Presencial nº 000193/2018, 
objetivando a contratação de empresa para 
realização de projeto executivo acústico e 
acompanhamento de sua instalação na Fábrica 
de Cultura. Mais informações pelo endereço 
eletrônico <http://extrema.mg.gov.br/licitacoes>. 
Extrema, 08 de janeiro de 2019.

RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 
PROTOCOLADA PELA EMPRESA CEM DEZ 
CONSTRUÇÕES LTDA. EIRELI 

REF.:
PROCESSO LICITATÓRIO 331/2018
TOMADA DE PREÇOS 015/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA 
PARA REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS CORONEL 
SIMEÃO, PRESIDENTE VARGAS E OLINTO DA 
FONSECA.
TIPO: EMPREITADA PREÇO GLOBAL

I. DAS PRELIMINARES: 
Impugnação interposta tempestivamente pela 
empresa Cem Dez Construções Ltda. Eireli, 
estabelecida na Avenida dos Imigrantes, nº 6.735, 
Bragança Paulista-SP, inscrita no CNPJ sob o nº. 
05.453.399/0001-67, com fundamento no art. 41 
da Lei Federal 8.666/93.

II. DO RELATÓRIO – DO PEDIDO DA 
IMPUGNANTE 
A impugnante se insurge contra a adoção do regime 
de execução de empreitada por preço global. 
Alega a impugnante que “o edital da Tomada de 
Preços nº 015/2018 não comporta a eleição deste 
regime de execução, haja vista que é necessário 
neste regime a disponibilização de projeto básico 
com elevado grau de detalhamento dos serviços, 
conforme dispõe o art. 47 da Lei 8.666/93”. 
Afirma que “no caso de preço global é necessário 
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todos os elementos e informações para o alcance 
do preço certo e os orçamentos que compuseram 
a planilha de preço quando o preço for baseado 
em cotação”. 
Segundo a impugnante que a Administração 
não adotou o regime de execução adequado, 
pois o memorial descritivo e o edital não teriam 
apresentado o detalhamento dos resíduos inertes 
produzidos pela reforma, se apenas prevendo que 
seria obrigação da contratada “manter limpos 
os locais dos serviços, fazendo remover o lixo e 
entulhos para fora do local dos mesmos, em forma 
periódica”.
Conforme consta na peça impugnatória, seria 
necessária a “indicação do tipo de caçamba; do 
tipo de sacos de resíduos; da periodicidade de 
retirada dos resíduos; do local se será destinado 
os resíduos; da indicação da legislação ambiental 
a ser cumprida; se haverá banheiros químicos e 
outros detalhamentos que afetam a formação do 
custo”. 
Sustenta a impugnante, então, que no regime 
de empreitada por preço global não há medição 
unitária com possibilidade da discussão de 
execução de itens, ocorrendo a verificação da 
etapa do cronograma concluído, o que invalidaria 
o edital.
Ainda segundo alega a impugnante que não 
constaria no Memorial Descritivo documento o 
nome do seu autor e sua qualificação técnica/
registro no órgão de classe. 
Outro argumento da impugnante é que “a planilha 
de preços foi elaborada com base em preços de 
2017, portanto, com preços defasados”, pois já 
teriam se passado mais de seis meses. Argumenta 
ainda que alguns itens teriam sido orçados a partir 
de pesquisa de mercado e também estariam 
defasados e que houve atualização das planilhas 
referenciais (SETOP e SINAPI).
Após suas considerações, requer a Impugnante a 
revisão do edital para elaboração de novo memorial 
descritivo, com maior grau de detalhamento, e 
nova planilha orçamentária, que abranja custos 
secundários do empreendimento, tais como: 
descarte adequado de resíduos; locações de 
equipamentos; encargos previdenciário e social; 
valor de salário base da categoria dos funcionários 
e metodologia de reforma das estátuas. Além disso, 
requer a atualização dos preços das planilhas.

 III. DO MÉRITO - DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES 

Preliminarmente, ressalta-se que, mesmo nos 
casos de “Obras”, não é necessária a existência 
de um documento intitulado “Projeto básico” 
para regularidade do processo, sendo normal a 
descrição do objeto por meio dos documentos 
técnicos pertinentes (Planilha de custos, memorial 
descritivo, cronograma e plantas/projetos, neste 
caso quando necessário). 
Segundo o artigo 6º, inc. IX da Lei Federal 8.666/93, 
Projeto Básico é o “conjunto de elementos 
necessários, e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para caracterizar a obra ou serviço (...)”.
No caso em tela, os documentos que instruem 
o processo e acompanham o edital (memorial 
descritivo, planilha orçamentária, cronograma 
físico-financeiro e projetos) são suficientes à 
adequada e completa especificação dos serviços 
a serem licitados.
Assim, a Administração forneceu todos os 
elementos necessários à formulação dos preços 
pelas potenciais licitantes, cumprindo, pois, a 
regra do artigo 47 da Lei 8.666/93 que serve de 
fundamento à insurgência da impugnante, in literis:

Art. 47.  Nas licitações para a execução de obras 
e serviços, quando for adotada a modalidade 
de execução de empreitada por preço global, a 
Administração deverá fornecer obrigatoriamente, 
junto com o edital, todos os elementos e 
informações necessários para que os licitantes 
possam elaborar suas propostas de preços com 
total e completo conhecimento do objeto da 
licitação.
Não bastasse isso, a Administração ainda 
disponibilizou a realização de visita técnica às 
empresas interessadas, visando o conhecimento 
de todas as peculiaridades dos locais em que o 
objeto será executado e, consequentemente, 
propiciar melhores condições de formulação de 
suas propostas. 
Quanto à definição do regime de execução, a 
Administração utilizou-se da regra geral, que 
é a “empreitada por preço global”, em vez da 
“empreitada por preço unitário”, que deve ser 
priorizada somente no caso de “empreendimentos 
especiais”.  Vejamos a definição de ambos os 
regimes de execução segundo o TCU em seu 
Manual de Obras Públicas :
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. É a modalidade 
de licitação onde se contrata a execução da 
obra ou do serviço por preço certo e total, sendo 
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mais aconselhável no caso de empreendimentos 
comuns, como escolas, pavimentação de vias 
públicas, edificações em geral. Durante a execução 
das obras, os critérios de medição para fins de 
pagamento são mais simples, feitos somente após 
a conclusão de um serviço ou etapa, pois seus 
quantitativos são pouco sujeitos a alterações. 
(g.n.)
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. É a 
modalidade de licitação onde a execução da 
obra ou serviço é contratada por preço certo 
de unidades determinadas, sendo a forma mais 
aconselhável no caso de empreendimentos 
especiais, em que determinados serviços de 
relativa representatividade no orçamento total não 
têm seus quantitativos previstos com exatidão. Há 
a necessidade de se estabelecer todos os serviços 
e insumos relativos ao empreendimento, pois não 
pode ser incluído o fornecimento de materiais ou 
serviços sem a previsão de quantidades ou cujos 
quantitativos não correspondam às previsões 
reais do projeto básico ou executivo. Por isso, 
os projetos básico e executivo devem retratar, 
com adequado nível de precisão, a realidade 
da obra. Ressalta-se aqui a importância do 
acompanhamento permanente da fiscalização 
para que as medições dos serviços executados 
apresentem-se corretas. (g.n.)
Portanto, levando em consideração que o objeto 
consiste na revitalização de praças, o que pode ser 
entendido como um empreendimento comum, em 
que as obrigações encontram-se objetivamente 
definidas, os quantitativos são pouco sujeitos a 
alterações e os critérios de medição e pagamento 
serão feitos por serviços ou etapas, o mais 
aconselhável, razoável, prudente econômico e 
eficiente, face ás características concretas, foi a 
adoção do regime de empreitada por preço global. 
Destacamos que, justamente por se adotar o 
regime de execução por preço global, não seria 
necessária a indicação de “custos secundários”, 
como pleiteia a impugnante, tais como “tipo 
de caçamba; do tipo de sacos de resíduos; da 
periodicidade de retirada dos resíduos; do local 
se será destinado os resíduos; da indicação da 
legislação ambiental a ser cumprida; se haverá 
banheiros químicos e outros detalhamentos que 
afetam a formação do custo”. 
Ao indicar como obrigação da contratada “manter 
limpos os locais dos serviços, fazendo remover o 
lixo e entulhos para fora do local dos mesmos, em 

forma periódica”, a Administração deixa claro que 
busca o “resultado” (conclusão a contento dos 
serviços), enquanto os tipos de materiais, locais 
de destinação de resíduos, normas técnicas/
ambientais, etc. envolvidos na execução dos 
serviços e limpeza dos locais (“meios”) são de 
inteira responsabilidade da contratada. 
Conforme dispõe a Advocacia geral da União em 
seu Manual de Obras e Serviços e Engenharia, a 
empreitada por preço global é:
É o modo de contratação do serviço ou obra de 
engenharia no qual a execução do contrato, ainda 
que dividido em etapas, se dá com a entrega de 
todos os itens e características que compõem o 
seu objeto, que estão incluídos detalhadamente 
no preço total da avença, cujo principal efeito 
é a transferência dos riscos do valor total do 
empreendimento à empresa contratada, que 
é obrigada a incluir em sua proposta todos os 
valores e itens necessários à execução global do 
ajuste.  (g.n.)
Ultrapassada tal questão, cabe-nos enfrentar o 
argumento da impugnante de que “a planilha de 
preços foi elaborada com base em preços de 2017, 
portanto, com preços defasados”.
Cabe-nos ressaltar que os valores unitários 
previstos na planilha foram definidos com 
base nas tabelas referenciais vigentes á época 
de sua formulação e elaboração do edital e, 
subsidiariamente, mediante pesquisa de preços 
de itens específicos não previstos nas tabelas 
(conforme permitido pelas jurisprudência, doutrina 
e normas aplicáveis). 
Onde consta “Setop MG Julho de 2017” foi um 
mero erro material, que não comprometeu a 
formulação das propostas, visto que o preços 
unitários utilizados são aqueles previstos na 
tabela vigente, de julho de 2018, conforme consta 
em outras passagens do edital e documentos 
integrantes.
Erro material é o chamado erro de fácil constatação, 
perceptível à primeira vista, a olhos nu. Não carece 
de maior exame para detectar que há um flagrante 
desacordo entre a vontade e o que de fato foi 
expressado no documento. Não há necessidade 
de recorrer à interpretação de conceito, estudo 
ou exame mais acurado para detectar esse 
erro; ele é percebido por qualquer pessoa. É o 
erro ‘grosseiro’, manifesto, que não deve viciar o 
documento . Portanto, não tem é capaz de invalidar 
o procedimento.
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V. DA DECISÃO
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A 
IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa Cem 
Dez Construções Ltda. Eireli, mantendo todos os 
termos do edital da Tomada de Preços nº 015/2018, 
uma vez que o regime de execução empreitada 
por preço global e a descrição do objeto atendem 
plenamente às necessidades da Administração e 
possibilitam a plena e satisfatória formulação de 
propostas por parte dos licitantes.

Extrema, 09 de janeiro de 2019.
Carlos Alexandre Morbidelli
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Fernando Cesar da Silva
Secretário/Membro da Comissão Permanente de 
Licitações

Marivaldo Alves da Silva
Membro Suplente da Comissão Permanente de 
Licitações

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 118/2018 – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2018
Câmara Municipal de Extrema. Extrato de 
homologação. PRC 118/2018. Pregão Presencial 
61/2018. HOMOLOGO para que produzam seus 
jurídicos e legais efeitos a aquisição de: ITEM 
03 – 20 (vinte) galões com cinco litros de álcool 
etílico hidratado, em gel, neutro, 46,2º INPM; 
ITEM 04 – 200 (duzentos) frascos com um litro 
de álcool etílico hidratado, líquido, neutro, 46,2º 
INPM; ITEM 07 – 10 (dez) galões com cinco litros 
de cera líquida, incolor, antiderrapante; ITEM 21 – 
70 (setenta) frascos com 360 ml de desodorizador 
de ambiente, spray, fragrâncias diversas; ITEM 
23 – 03 (três) dispenses redondos em aço inox 
para copos descartáveis de 180/200 ml (água), 
com tampa de proteção na parte superior em 
aço inox, suporte para fixação na parede e com 
abertura inferior para retirada dos copos; ITEM 24 
– 03 (três) dispenser redondos em aço inox para 
copos descartáveis de 50 ml (café), com tampa de 
proteção na parte superior em aço inox, suporte 
para fixação na parede e com abertura inferior 
para retirada dos copos; ITEM 33 – 40 (quarenta) 
inseticidas aerossol 300ml ação total, mata 

barata, formiga, mosca, mosquito e pernilongos; 
ITEM 52 – 250 (duzentos e cinquenta) pacotes de 
um quilo de sabão em pó lava roupas, tradicional; 
ITEM 60 – 200 (duzentos) pacotes com mil folhas 
(4x250) de toalha de papel interfolhada, duas 
dobras, na medida aproximada de 23cmx23cm, 
super branca, macia, para toalheiro de banheiro; 
ITEM 61 – 03 (três) vassouras de palha, com cabo; 
ITEM 65 – 03 (três) cabos para Mop, em alumínio, 
comprimento aproximado de 140 cm; ITEM 68 – 
02 (dois) conjuntos de balde de aproximadamente 
32 litros em polipropileno, espremedor com 
barra de metal com a empresa ANA VALÉRIA 
TONELOTTO EPP; ITEM 05 – 10 (dez) baldes 
plásticos, com alça em alumínio, capacidade 15 
litros; ITEM 08 – 15 (quinze) cestos de lixo de 
plástico telado, altura aproximada de 28cm; ITEM 
09 – 03 (três) cestos de lixo plástico, capacidade 
de 60 litros, com pedal e tampa; ITEM 11 – 60 
(sessenta) caixas com trinta filtros de coador de 
papel 100% celulose, para café, tamanho 103, 
branco; ITEM 16 – 550 (quinhentos e cinquenta) 
pacotes com 100 unidades de copo descartável 
de poliestireno, com capacidade mínima de 180ml; 
ITEM 30 – 20 (vinte) garrafas de mesa, de pressão, 
com alça, capacidade de 01 litro, ampola em vidro 
e corpo revestido em aço inoxidável; ITEM 31 
– 20 (vinte) garrafas de mesa, de pressão, com 
alça, capacidade de 1,8 litros, ampola em vidro e 
corpo revestido em aço inoxidável; ITEM 32 – 70 
(setenta) pacotes de guardanapos de papel folha 
simples, branco, tamanho aproximado 19,5 cm x 
20 cm; ITEM 38 – 05 (cinco) lubrificantes 300ml 
anti-ferrugem spray; ITEM 48 – 10 (dez) rodos lava 
piso e azulejo, com espuma de poliuretano e fibra 
abrasiva, com cabo; ITEM 49 – 10 (dez) rodos para 
passar cera com cabo; ITEM 58 – 250 (duzentos 
e cinquenta) sacos tradicionais de algodão (Pano 
de chão), alvejado, dimensões aproximadas 68 x 
43 cm, mínimo 90% algodão; ITEM 62 – 12 (doze) 
vassouras para piso liso material sintético, com 
cabo; ITEM 63 – 03 (três) vassouras piaçava, com 
cabo; ITEM 64 – 03 (três) vassouras de pelo, com 
cabo; ITEM 69 – 06 (seis) rodos de plástico com 
cabo 40 cm; ITEM 70 – 06 (seis) rodos de plástico
com cabo 60 cm com a empresa HALLEY ALAN 
CABRAL DE ANDRADE; ITEM 06 – 12 (doze) 
bandejas retangulares inox, tamanho aprox. 42 
x 25; ITEM 12 – 12 (doze) conjuntos de chá, 12 
peças; ITEM 13 – 12 (doze) conjuntos para café, 12 
peças; ITEM 14 – 06 (seis) conjuntos de talheres 
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com 24 peças em inox cabo plástico; ITEM 15 – 60 
(sessenta) copos de vidro, capacidade aproximada 
400 ml, com dimensões aproximadas de 71 mm de 
diâmetro e 140mm de altura, incolor, transparente, 
superfície lisa; ITEM 25 – 10 (dez) escovas para lavar 
roupas com cerdas de polipropileno; ITEM 26 – 10 
(dez) escovas sanitárias, com cabo plástico; ITEM 
45 – 450 (quatrocentos e cinquenta) pacotes com 
quatro rolos de papel higiênico de alta qualidade, 
composto 100% de fibras virgens, apresentando 
folha dupla, picotado, somente na cor branca, 
rolo medindo 30m x 10cm, embalagem com 
visibilidade do produto, acondicionado em fardos; 
ITEM 55 – 70 (setenta) pacotes com cinquenta 
unidades de saco plástico, para lixo, capacidade de 
30 litros, pacote com 50 unidades; ITEM 57 – 200 
(duzentos) pacotes com saco plástico, para lixo, 
reforçado, preto, capacidade de 100 litros, pacote 
com 01 kg com a empresa LEXPAPER COMERCIO 
DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, INFORMATICA 
E SERVICOS; ITEM 01 – 20 (vinte) bisnagas de 
adesivo instantâneo universal; ITEM 10 – 30 (trinta) 
coadores de pano industrial, material flanela, 
dimensões aproximadas: Aro metálico de 17 cm de 
diâmetro e Fundo do coador de 20 a 30 cm; ITEM 
17 – 200 (duzentos) pacotes com 100 unidades de 
copo descartável de poliestireno, com capacidade 
de 50ml; ITEM 20 – 20 (vinte) frascos com 300 
gramas de desentupidor de pias e ralos; ITEM 27 
– 150 (cento e cinquenta) esponjas para limpeza 
geral, cozinha, dupla face; ITEM 28 – 60 (sessenta) 
pacotes de esponjas de limpeza, material lã de 
aço, composto de aço carbono, acondicionado 
em saco plástico, contendo 08 unidades; ITEM 
29 – 80 (oitenta) flanelas, coloração laranja, com 
cantos arredondados, dimensões aproximadas 36 
x 56 cm, mínimo de 90% algodão; ITEM 34 – 10 
(dez) jarras de vidro transparente, incolor, bojuda, 
capacidade mínima do conteúdo de 1,8 litros; ITEM 
40 – 50 (cinquenta) pares de luva multiuso de látex, 
para limpeza, de uso geral, englobando desde a 
indústria alimentícia até aos trabalhos envolvendo 
contato com agentes químicos (classes A, B 
e C da Norma MT-11) durante suas funções 
relacionadas a serviços de limpeza e higienização, 
com elevada aderência, amarela, tamanho M; ITEM 
41 – 40 (quarenta) pares de luva multiuso de látex, 
para limpeza, de uso geral, englobando desde a 
indústria alimentícia até aos trabalhos envolvendo 
contato com agentes químicos (classes A, B e C da 
Norma MT-11) durante suas funções relacionadas 

a serviços de limpeza e higienização, com elevada 
aderência,amarela, tamanho P; ITEM 42 – 05 
(cinco) pás para lixo, cabo longo, plástico; ITEM 
43 – 90 (noventa) panos de prato, dimensões 
aproximadas 46 x 65 cm, estampado, mínimo de 
90% algodão; ITEM 44 – 80 (oitenta) pacotes com 
cinco unidades de pano limpa tudo, dimensões 
aproximadas 33 x 60cm; ITEM 46 – 06 (seis) 
rodos 35 cm, borracha e metal, com cabo; ITEM 
47 – 06 (seis) rodos 60 cm, borracha e metal, com 
cabo; ITEM 50 – 05 (cinco) unidades de refil para 
Mop pó em algodão natural, tamanho aproximado 
de 40 cm; ITEM 51 – 30 (trinta) pacotes com cinco 
unidades de sabão em barra neutro, glicerinado, 
pacote com 05 unidades de 200g; ITEM 53 – 20 
(vinte) galões com cinco litros de sabonete líquido, 
viscoso perolado, odor erva doce, acidez pH 
neutro; ITEM 54 – 20 (vinte) saboneteiras 500ml 
para sabonete líquido, de plástico transparente 
PVC com válvula pump, para mesa; ITEM 56 – 80 
(oitenta) pacotes com um quilo de saco plástico, 
para lixo, reforçado,
preto, capacidade de 20 litros, pacote com 01 kg; 
ITEM 59 – 600 (seiscentos) pacotes com dois 
rolos de toalha de papel aerado, branca, multiuso, 
picotada, folha dupla, dimensões aproximadas 
20 x 22 cm, pacote com 02 rolos; ITEM 67 – 04 
(quatro) unidades de refil Mini Mop Úmido Sintético, 
dimensões aproximadas 7,5x29 cm com a empresa 
MULTI SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA; ITEM 02 – 
300 (trezentos) galões com cinco litros de água 
sanitária com ação alvejante e desinfetante, cloro 
ativo; ITEM 18 – 30 (trinta) galões com cinco litros 
de desinfetante líquido para uso geral, base pinho, 
aplicação na limpeza de banheiros; ITEM 19 – 10 
(dez) galões com cinco litros de desengordurante 
para uso geral, cozinha; ITEM 22 – 20 (vinte) 
galões com cinco litros de detergente líquido, 
aroma neutro, Componente Aniônico, Glicerina, 
Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, 
Espessantes; ITEM 35 – 10 (dez) galões com 
cinco litros de limpa alumínio, ação detergente; 
ITEM 36 – 120 (cento e vinte) galões com cinco 
litros de limpador perfumado diluível para pisos, 
com componente ativo nonil fenol etoxilado com 
9,5 moles de óxido de eteno; ITEM 37 – 10 (dez) 
galões com cinco litros de limpador de vidros; ITEM 
39 – 05 (cinco) galões com cinco litros de lustra 
móveis; ITEM 66 – 02 (duas) unidades de armação 
metálica para Mop pó, tamanho aproximado de 40 
cm; ITEM 71 – 02 (dois) conjuntos kit completo 
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para limpeza de vidros com extensão telescópica, 
guias removíveis, raspadores, lavador de vidro e 
fibra com a empresa PAULO JOSÉ DE ALMEIDA 
EPP; Valor global: R$ 39.245,15 (trinta e nove 
mil duzentos e quarenta e cinco reais, quinze 
centavos). O Processo Nº. 118/2018, Pregão 
Presencial nº. 61/2018 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 20 de dezembro 
de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 121/2018 – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2018
Câmara Municipal de Extrema. Extrato de 
homologação. PRC 121/2018. Pregão Presencial 
63/2018. HOMOLOGO para que produzam seus 
jurídicos e legais efeitos a aquisição de: ITEM 01 
– 300 (trezentos) galões com 20 litros de água 
mineral, sem gás; ITEM 02 – 25.000 (vinte e cinco 
mil) garrafas com 500 ml de água mineral, sem 
gás; ITEM 03 – 4.000 (quatro mil) garrafas com 
500 ml de água mineral, com gás.com a empresa 
COMERCIAL OBL LTDA. Valor global: R$ 30.700,00 
(trinta mil e setecentos reais). O Processo Nº. 
121/2018, Pregão Presencial nº. 63/2018 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 20 de dezembro de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 127/2018 – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2018
Câmara Municipal de Extrema. Homologação. 
O Presidente da Câmara Municipal de Extrema, 
Leandro Marinho, 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 
microempresa, empresa de pequeno porte ou 
equiparadas para fornecimento estimado de 
gêneros alimentícios para o ano de 2019, de forma 
parcelada, mediante requisição, nas quantidades 
estimadas em: ITEM 01 – 600 (seiscentos) potes 

de achocolatado em pó, com leite em pó desnatado, 
sem aroma sintético idêntico ao natural de baunilha, 
pote com peso líquido mínimo de 400g; ITEM 04 
– 600 (seiscentos) pacote de biscoito de maisena, 
pacote com peso líquido mínimo de 200g; ITEM 05 
– 700 (setecentos) pacotes de biscoito tipo cream 
cracker, pacote com peso líquido mínimo de 200g; 
ITEM 06 – 1.400 (mil e quatrocentos) pacotes de 
biscoito tipo wafer, recheado, sabor chocolate, 
pacote com peso líquido mínimo de 140g; ITEM 
07 – 1.400 (mil e quatrocentos) pacote de biscoito 
tipo wafer, recheado, sabor morango, pacote com 
peso líquido mínimo de 140g; ITEM 08 – 300 
(trezentos) pacotes de chá de folhas de Erva Mate 
tostado, acondicionado em embalagem com peso 
líquido mínimo de 250g; ITEM 09 – 120 (cento e 
vinte) caixas com um litro de leite desnatado, UHT; 
ITEM 10 – 2.500 (dois mil e quinhentas) caixas 
com um litro de leite integral, UHT; ITEM 11 – 300 
(trezentos) frasco de suco integral e concentrado 
de maracujá, com polpa, água potável, sem adição 
de açúcar e glúten, embalagem mínima de 500ml, 
rende mínimo de 2 litros; ITEM 12 – 300 (trezentos) 
frasco de suco integral e concentrado de uva, com 
polpa, água potável, sem adição de açúcar e glúten, 
embalagem mínima de 500 ml, rende mínimo de 2 
litros; ITEM 14 – 300 (trezentos) frasco de suco 
concentrado de caju, contendo água potável, 
aromatizante: aroma idêntico ao natural de caju, 
sem adição de açúcar e glúten, embalagem mínima 
de 500ml, rende mínimo de 2 litros; ITEM 15 – 300 
(trezentos) frasco de suco integral e concentrado 
de abacaxi, água potável, aromatizante: aroma 
idêntico ao natural de abacaxi, sem adição de 
açúcar e glúten, embalagem mínima de 500 
ml, rende mínimo de 2 litros; ITEM 20 – 300 
(trezentas) caixas com 01 litro de suco com néctar 
de laranja; ITEM 21 – 300 (trezentas) caixas com 
01 litro de suco com néctar de uva; ITEM 22 – 300 
(trezentas) caixas com 01 litro de suco com néctar 
de pêssego; ITEM 23 – 300 (trezentas) caixas 
com 01 litro de suco com néctar de goiaba.; com a 
empresa COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA. 
O Processo nº. 127/2018, Pregão Presencial nº. 
67/2018, Edital nº 67/2018 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: Leandro 
Marinho, presidente, em 07 de janeiro de 2019.
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PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 129/2018 – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2018
Câmara Municipal de Extrema. Homologação. 
O Presidente da Câmara Municipal de Extrema, 
Leandro Marinho, 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 microempresa, empresa de pequeno 
porte ou equiparadas para fornecimento estimado 
de carimbos para o ano de 2019, de forma 
parcelada, mediante requisição, nas quantidades 
estimadas em: ITEM 01 – 60 (sessenta) 
carimbos automáticos, auto tintados. Dimensões 
aproximadas: 4,0 cm largura por 1,0 cm altura. 
ITEM 02 – 20 (vinte) carimbos automáticos, auto 
tintados. Dimensões aproximadas: 6,0 cm largura 
por 4,0 cm altura; ITEM 03 – 10 (dez) carimbos 
automáticos, auto tintados, redondos, com raio 
aproximado de 02 cm; ITEM 04 – 03 (três) carimbos 
automáticos, auto tintados, oval 3,5 cm de largura; 
ITEM 05 – 03 (três) carimbos automáticos, auto 
tintados, redondos com diâmetro de 3,5cm; 
ITEM 06 – 06 (seis) carimbos automáticos, auto 
tintados. Dimensões aproximadas: 6,0 cm largura 
por 3,0 cm altura; com a empresa CAMILA GOMES 
FREIRE – MEI. O Processo nº. 129/2018, Pregão 
Presencial nº. 69/2018, Edital nº 69/2018 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: Leandro Marinho, presidente, 
em 07 de janeiro de 2019.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 127/2018 – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2018
Extrato de contrato – Partes – Câmara Municipal de 
Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-00 – Comercial 
Floriano & Costa Ltda. – CNPJ 10.768.487/0001-
00. Objeto: ITEM 01 – 600 (seiscentos) potes de 
achocolatado em pó, com leite em pó desnatado, 
sem aroma sintético idêntico ao natural de 
baunilha, pote com peso líquido mínimo de 400g; 
ITEM 02 – 900 (novecentos) pacote com 01 kg 
de Açúcar refinado, super branco; ITEM 03 – 20 
(vinte) frascos com 200 ml de Adoçante liquido 
sacarina e ciclamato; ITEM 04 – 600 (seiscentos) 
pacote de biscoito de maisena, pacote com 

peso líquido mínimo de 200g; ITEM 05 – 700 
(setecentos) pacotes de biscoito tipo cream 
cracker, pacote com peso líquido mínimo de 200g; 
ITEM 06 – 1.400 (mil e quatrocentos) pacotes de 
biscoito tipo wafer, recheado, sabor chocolate, 
pacote com peso líquido mínimo de 140g; ITEM 
07 – 1.400 (mil e quatrocentos) pacote de biscoito 
tipo wafer, recheado, sabor morango, pacote com 
peso líquido mínimo de 140g; ITEM 08 – 300 
(trezentos) pacotes de chá de folhas de Erva Mate 
tostado, acondicionado em embalagem com peso 
líquido mínimo de 250g; ITEM 09 – 120 (cento e 
vinte) caixas com um litro de leite desnatado, UHT; 
ITEM 10 – 2.500 (dois mil e quinhentas) caixas 
com um litro de leite integral, UHT; ITEM 11 – 300 
(trezentos) frasco de suco integral e concentrado 
de maracujá, com polpa, água potável, sem adição 
de açúcar e glúten, embalagem mínima de 500ml, 
rende mínimo de 2 litros; ITEM 12 – 300 (trezentos) 
frasco de suco integral e concentrado de uva, com 
polpa, água potável, sem adição de açúcar e glúten, 
embalagem mínima de 500 ml, rende mínimo de 2 
litros; ITEM 13 – 300 (trezentos) frasco de suco 
integral e concentrado de pêssego, com polpa, 
água potável, sem adição de açúcar e glúten, 
embalagem mínima de 500ml, rende mínimo de 2 
litros; ITEM 14 – 300 (trezentos) frasco de suco 
concentrado de caju, contendo água potável, 
aromatizante: aroma idêntico ao natural de caju, 
sem adição de açúcar e glúten, embalagem mínima 
de 500ml, rende mínimo de 2 litros; ITEM 15 – 300 
(trezentos) frasco de suco integral e concentrado 
de abacaxi, água potável, aromatizante: aroma 
idêntico ao natural de abacaxi, sem adição de 
açúcar e glúten, embalagem mínima de 500 ml, 
rende mínimo de 2 litros; ITEM 16 – 250 (duzentas 
e cinquenta) garrafas de refrigerante tipo “cola”, 
contendo água gaseificada, açúcar, extrato de 
noz de cola, cafeína, corante caramelo, acidulante 
INS 338, com mínimo de 2 litros; ITEM 17 – 250 
(duzentas e cinquenta) garrafas de refrigerante 
tipo “guaraná”, contendo água gaseificada, açúcar, 
extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, 
conservadores: benzoato de sódio e sorbato 
de potássio, aromatizante e corante caramelo 
IV, com mínimo de 2 litros; ITEM 18 – 800 
(oitocentos) pacote com 500 gramas de café, 
em pó homogêneo, torrado e moído, embalado a 
vácuo, constituídos de grão de café tipo 8 COB 
ou melhores, com no máximo 20% em peso de 
grãos com defeitos pretos, verdes e ou ardidos 
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(PVA) =, evitando presença de grãos preto-verdes 
e fermentados, gosto predominante de café 
arábica, admitindo-se café robusta (conilon), com 
classificação de bebida de Dura à Rio, isento de 
gosto Rio Zona; ITEM 19 – 300 (trezentos) frascos 
200 gramas de Café solúvel tradicional; ITEM 
20 – 300 (trezentas) caixas com 01 litro de suco 
com néctar de laranja; ITEM 21 – 300 (trezentas) 
caixas com 01 litro de suco com néctar de uva; 
ITEM 22 – 300 (trezentas) caixas com 01 litro 
de suco com néctar de pêssego; ITEM 23 – 300 
(trezentas) caixas com 01 litro de suco com néctar 
de goiaba. Contrato Nº. 01/2019 – Processo 
nº 127/2018 – Pregão Presencial Nº. 67/2018. 
Dotação orçamentária – 3.3.90.30. Vigência: 08 
de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. 
Valor global estimado: R$ 37.901,80 (trinta e sete 
mil novecentos e um reais, oitenta centavos). 
Assinam: Leandro Marinho pela Contratante e 
Bianca Floriano da Costa, pela contratada em 08 
de janeiro de 2019.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 129/2018 – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2018
Extrato de contrato – Partes – Câmara Municipal 
de Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-00 – Camila 
Gomes Freire – MEI – CNPJ 29.475.620/0001-
69. Objeto: ITEM 01 – 60 (sessenta) carimbos 
automáticos, auto tintados. Dimensões 
aproximadas: 4,0 cm largura por 1,0 cm altura. 
ITEM 02 – 20 (vinte) carimbos automáticos, auto 
tintados. Dimensões aproximadas: 6,0 cm largura 
por 4,0 cm altura; ITEM 03 – 10 (dez) carimbos 
automáticos, auto tintados, redondos, com raio 
aproximado de 02 cm; ITEM 04 – 03 (três) carimbos 
automáticos, auto tintados, oval 3,5 cm de largura; 
ITEM 05 – 03 (três) carimbos automáticos, auto 
tintados, redondos com diâmetro de 3,5cm; ITEM 
06 – 06 (seis) carimbos automáticos, auto tintados. 
Dimensões aproximadas: 6,0 cm largura por 3,0 
cm altura. Contrato Nº. 02/2019 – Processo 
nº 129/2018 – Pregão Presencial Nº. 69/2018. 
Dotação orçamentária – 3.3.90.30. Vigência: 08 
de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. 
Valor global estimado: R$ 4.964,00 (quatro mil 
novecentos e sessenta e quatro reais). Assinam: 
Leandro Marinho pela Contratante e Camila Gomes 
Freire, pela contratada em 08 de janeiro de 2019.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 118/2018 – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2018

Extrato de contrato – Partes – Câmara Municipal 
de Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-00 – Ana 
Valeria Tonelotto EPP – CNPJ 13.331.317/0001-
52. Objeto: ITEM 03 – 20 (vinte) galões com cinco 
litros de álcool etílico hidratado, em gel, neutro, 
46,2º INPM; ITEM 04 – 200 (duzentos) frascos 
com um litro de álcool etílico hidratado, líquido, 
neutro, 46,2º INPM; ITEM 07 – 10 (dez) galões com 
cinco litros de cera líquida, incolor, antiderrapante; 
ITEM 21 – 70 (setenta) frascos com 360 ml de 
desodorizador de ambiente, spray, fragrâncias 
diversas; ITEM 23 – 03 (três) dispenses redondos 
em aço inox para copos descartáveis de 180/200 
ml (água), com tampa de proteção na parte superior 
em aço inox, suporte para fixação na parede e com 
abertura inferior para retirada dos copos; ITEM 24 
– 03 (três) dispenser redondos em aço inox para 
copos descartáveis de 50 ml (café), com tampa de 
proteção na parte superior em aço inox, suporte 
para fixação na parede e com abertura inferior 
para retirada dos copos; ITEM 33 – 40 (quarenta) 
inseticidas aerossol 300ml ação total, mata 
barata, formiga, mosca, mosquito e pernilongos; 
ITEM 52 – 250 (duzentos e cinquenta) pacotes de 
um quilo de sabão em pó lava roupas, tradicional; 
ITEM 60 – 200 (duzentos) pacotes com mil folhas 
(4x250) de toalha de papel interfolhada, duas 
dobras, na medida aproximada de 23cmx23cm, 
super branca, macia, para toalheiro de banheiro; 
ITEM 61 – 03 (três) vassouras de palha, com cabo; 
ITEM 65 – 03 (três) cabos para Mop, em alumínio, 
comprimento aproximado de 140 cm; ITEM 68 – 
02 (dois) conjuntos de balde de aproximadamente 
32 litros em polipropileno, espremedor com barra 
de metal. Contrato Nº. 55/2018 – Processo nº 
118/2018 – Pregão Presencial Nº. 61/2018. 
Dotação orçamentária – 3.3.90.30. Vigência: 02 de 
janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. Valor 
global estimado: R$ 8.777,00 (oito mil setecentos 
e setenta e sete reais). Assinam: Edvaldo de Souza 
Santos Junior pela Contratante e Ana Valéria 
Tonelotto, pela contratada em 20 de dezembro de 
2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 118/2018 – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2018
Extrato de contrato – Partes – Câmara Municipal 
de Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-00 – Halley 
Alan Cabral de Andrade – CNPJ 01.255.291/0001-
21. Objeto: ITEM 05 – 10 (dez) baldes plásticos, 
com alça em alumínio, capacidade 15 litros; ITEM 

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



12

08 – 15 (quinze) cestos de lixo de plástico telado, 
altura aproximada de 28cm; ITEM 09 – 03 (três) 
cestos de lixo plástico, capacidade de 60 litros, 
com pedal e tampa; ITEM 11 – 60 (sessenta) 
caixas com trinta filtros de coador de papel 100% 
celulose, para café, tamanho 103, branco; ITEM 
16 – 550 (quinhentos e cinquenta) pacotes com 
100 unidades de copo descartável de poliestireno, 
com capacidade mínima de 180ml; ITEM 30 – 
20 (vinte) garrafas de mesa, de pressão, com 
alça, capacidade de 01 litro, ampola em vidro e 
corpo revestido em aço inoxidável; ITEM 31 – 
20 (vinte) garrafas de mesa, de pressão, com 
alça, capacidade de 1,8 litros, ampola em vidro e 
corpo revestido em aço inoxidável; ITEM 32 – 70 
(setenta) pacotes de guardanapos de papel folha 
simples, branco, tamanho aproximado 19,5 cm x 
20 cm; ITEM 38 – 05 (cinco) lubrificantes 300ml 
anti-ferrugem spray; ITEM 48 – 10 (dez) rodos lava 
piso e azulejo, com espuma de poliuretano e fibra 
abrasiva, com cabo; ITEM 49 – 10 (dez) rodos para 
passar cera com cabo; ITEM 58 – 250 (duzentos 
e cinquenta) sacos tradicionais de algodão (Pano 
de chão), alvejado, dimensões aproximadas 68 x 
43 cm, mínimo 90% algodão; ITEM 62 – 12 (doze) 
vassouras para piso liso material sintético, com 
cabo; ITEM 63 – 03 (três) vassouras piaçava, 
com cabo; ITEM 64 – 03 (três) vassouras de pelo, 
com cabo; ITEM 69 – 06 (seis) rodos de plástico 
com cabo 40 cm; ITEM 70 – 06 (seis) rodos de 
plástico com cabo 60 cm. Contrato Nº. 56/2018 
– Processo nº 118/2018 – Pregão Presencial 
Nº. 61/2018. Dotação orçamentária – 3.3.90.30. 
Vigência: 02 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro 
de 2019. Valor global estimado: R$ 8.404,20 (oito 
mil quatrocentos e quatro reais, vinte centavos). 
Assinam: Edvaldo de Souza Santos Junior pela 
Contratante e Halley Alan Cabral de Andrade, pela 
contratada em 20 de dezembro de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 118/2018 – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2018
Extrato de contrato – Partes – Câmara Municipal de 
Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-00 – Lexpaper 
Comercio de Materiais de Escritório, Informatica 
e Serviços – CNPJ 07.395.558/0001-62. Objeto: 
ITEM 06 – 12 (doze) bandejas retangulares inox, 
tamanho aprox. 42 x 25; ITEM 12 – 12 (doze) 
conjuntos de chá, 12 peças; ITEM 13 – 12 (doze) 
conjuntos para café, 12 peças; ITEM 14 – 06 (seis) 
conjuntos de talheres com 24 peças em inox cabo 

plástico; ITEM 15 – 60 (sessenta) copos de vidro, 
capacidade aproximada 400 ml, com dimensões 
aproximadas de 71 mm de diâmetro e 140mm 
de altura, incolor, transparente, superfície lisa; 
ITEM 25 – 10 (dez) escovas para lavar roupas 
com cerdas de polipropileno; ITEM 26 – 10 (dez) 
escovas sanitárias, com cabo plástico; ITEM 45 
– 450 (quatrocentos e cinquenta) pacotes com 
quatro rolos de papel higiênico de alta qualidade, 
composto 100% de fibras virgens, apresentando 
folha dupla, picotado, somente na cor branca, 
rolo medindo 30m x 10cm, embalagem com 
visibilidade do produto, acondicionado em fardos; 
ITEM 55 – 70 (setenta) pacotes com cinquenta 
unidades de saco plástico, para lixo, capacidade de 
30 litros, pacote com 50 unidades; ITEM 57 – 200 
(duzentos) pacotes com saco plástico, para lixo, 
reforçado, preto, capacidade de 100 litros, pacote 
com 01 kg. Contrato Nº. 57/2018 – Processo 
nº 118/2018 – Pregão Presencial Nº. 61/2018. 
Dotação orçamentária – 3.3.90.30. Vigência: 02 de 
janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. Valor 
global estimado: R$ 9.213,80 (nove mil duzentos e 
treze reais, oitenta centavos). Assinam: Edvaldo de 
Souza Santos Junior pela Contratante e Amarildo 
Aparecido da Silva, pela contratada em 20 de 
dezembro de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 118/2018 – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2018
Extrato de contrato – Partes – Câmara Municipal 
de Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-00 – Multi 
Serviços Técnicos Ltda. – CNPJ 19.487.570/0001-
86. Objeto: ITEM 01 – 20 (vinte) bisnagas de 
adesivo instantâneo universal; ITEM 10 – 30 (trinta) 
coadores de pano industrial, material flanela, 
dimensões aproximadas: Aro metálico de 17 cm de 
diâmetro e Fundo do coador de 20 a 30 cm; ITEM 
17 – 200 (duzentos) pacotes com 100 unidades de 
copo descartável de poliestireno, com capacidade 
de 50ml; ITEM 20 – 20 (vinte) frascos com 300 
gramas de desentupidor de pias e ralos; ITEM 27 
– 150 (cento e cinquenta) esponjas para limpeza 
geral, cozinha, dupla face; ITEM 28 – 60 (sessenta) 
pacotes de esponjas de limpeza, material lã de 
aço, composto de aço carbono, acondicionado 
em saco plástico, contendo 08 unidades; ITEM 
29 – 80 (oitenta) flanelas, coloração laranja, com 
cantos arredondados, dimensões aproximadas 36 
x 56 cm, mínimo de 90% algodão; ITEM 34 – 10 
(dez) jarras de vidro transparente, incolor, bojuda, 
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capacidade mínima do conteúdo de 1,8 litros; ITEM 
40 – 50 (cinquenta) pares de luva multiuso de látex, 
para limpeza, de uso geral, englobando desde a 
indústria alimentícia até aos trabalhos envolvendo 
contato com agentes químicos (classes A, B 
e C da Norma MT-11) durante suas funções 
relacionadas a serviços de limpeza e higienização, 
com elevada aderência, amarela, tamanho M; ITEM 
41 – 40 (quarenta) pares de luva multiuso de látex, 
para limpeza, de uso geral, englobando desde a 
indústria alimentícia até aos trabalhos envolvendo 
contato com agentes químicos (classes A, B e C da 
Norma MT-11) durante suas funções relacionadas 
a serviços de limpeza e higienização, com elevada 
aderência,amarela, tamanho P; ITEM 42 – 05 
(cinco) pás para lixo, cabo longo, plástico; ITEM 
43 – 90 (noventa) panos de prato, dimensões 
aproximadas 46 x 65 cm, estampado, mínimo de 
90% algodão; ITEM 44 – 80 (oitenta) pacotes com 
cinco unidades de pano limpa tudo, dimensões 
aproximadas 33 x 60cm; ITEM 46 – 06 (seis) 
rodos 35 cm, borracha e metal, com cabo; ITEM 
47 – 06 (seis) rodos 60 cm, borracha e metal, com 
cabo; ITEM 50 – 05 (cinco) unidades de refil para 
Mop pó em algodão natural, tamanho aproximado 
de 40 cm; ITEM 51 – 30 (trinta) pacotes com cinco 
unidades de sabão em barra neutro, glicerinado, 
pacote com 05 unidades de 200g; ITEM 53 – 20 
(vinte) galões com cinco litros de sabonete líquido, 
viscoso perolado, odor erva doce, acidez pH 
neutro; ITEM 54 – 20 (vinte) saboneteiras 500ml 
para sabonete líquido, de plástico transparente 
PVC com válvula pump, para mesa; ITEM 56 – 80 
(oitenta) pacotes com um quilo de saco plástico, 
para lixo, reforçado, preto, capacidade de 20 litros, 
pacote com 01 kg; ITEM 59 – 600 (seiscentos) 
pacotes com dois rolos de toalha de papel aerado, 
branca, multiuso, picotada, folha dupla, dimensões 
aproximadas 20 x 22 cm, pacote com 02 rolos; 
ITEM 67 – 04 (quatro) unidades de refil Mini Mop 
Úmido Sintético, dimensões aproximadas 7,5x29 
cm. Contrato Nº. 58/2018 –
Processo nº 118/2018 – Pregão Presencial Nº. 
61/2018. Dotação orçamentária – 3.3.90.30. 
Vigência: 02 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro 
de 2019. Valor global estimado: R$ 8.758,90 (oito 
mil setecentos e cinquenta e oito reais, noventa 
centavos). Assinam: Edvaldo de Souza Santos 
Junior pela Contratante e Mário Sérgio dos Santos 
Tosi, pela contratada em 20 de dezembro de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 118/2018 – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2018
Extrato de contrato – Partes – Câmara Municipal 
de Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-00 – Paulo 
José de Almeida EPP – CNPJ 66.200.015/0001-
01. Objeto: ITEM 02 – 300 (trezentos) galões com 
cinco litros de água sanitária com ação alvejante 
e desinfetante, cloro ativo; ITEM 18 – 30 (trinta) 
galões com cinco litros de desinfetante líquido 
para uso geral, base pinho, aplicação na limpeza 
de banheiros; ITEM 19 – 10 (dez) galões com cinco 
litros de desengordurante para uso geral, cozinha; 
ITEM 22 – 20 (vinte) galões com cinco litros de 
detergente líquido, aroma neutro, Componente 
Aniônico, Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, 
Sequestrante, Espessantes; ITEM 35 – 10 (dez) 
galões com cinco litros de limpa alumínio, ação 
detergente; ITEM 36 – 120 (cento e vinte) galões 
com cinco litros de limpador perfumado diluível 
para pisos, com componente ativo nonil fenol 
etoxilado com 9,5 moles de óxido de eteno; ITEM 
37 – 10 (dez) galões com cinco litros de limpador 
de vidros; ITEM 39 – 05 (cinco) galões com cinco 
litros de lustra móveis. Contrato Nº. 59/2018 – 
Processo nº 118/2018 – Pregão Presencial Nº. 
61/2018. Dotação orçamentária – 3.3.90.30. 
Vigência: 02 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro 
de 2019. Valor global estimado: R$ 4.091,25 
(quatro mil e noventa e um reais, vinte e cinco 
centavos). Assinam: Edvaldo de Souza Santos 
Junior pela Contratante e Paulo José de Almeida, 
pela contratada em 20 de dezembro de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 121/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 63/2018
Extrato de contrato – Partes – Câmara Municipal de 
Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-00 – Comercial 
OBL Ltda. – CNPJ 07.123.075/0001-09. Objeto: 
ITEM 01 – 300 (trezentos) galões com 20 litros de 
água mineral, sem gás; ITEM 02 – 25.000 (vinte e 
cinco mil) garrafas com 500 ml de água mineral, 
sem gás; ITEM 03 – 4.000 (quatro mil) garrafas 
com 500 ml de água mineral, com gás. Contrato 
Nº. 60/2018 – Processo nº 121/2018 – Pregão 
Presencial Nº. 63/2018. Dotação orçamentária – 
3.3.90.30. Vigência: 02 de janeiro de 2019 a 31 
de dezembro de 2019. Valor global estimado: R$ 
30.700,00 (trinta mil e setecentos reais). Assinam: 
Edvaldo de Souza Santos Junior pela Contratante 
e Danilo de Freitas Lima, pela contratada em 20 de 
dezembro de 2018.
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PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 126/2018 PREGÃO 
PRESENCIAL – Nº 66/2018
Extrato de contrato – Partes – Câmara Municipal 
de Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-00- Kageb 
Auto Posto Ltda - CNPJ 07.990.189/0001-56. 
Objeto: Contratação exclusiva de ME, EPP ou 
Equiparadas para fornecimento de combustível 
para da Câmara Municipal de Extrema. Contrato 
Nº. 08/2019 – Processo nº 126/2018 – Pregão 
Presencial Nº. 66/2018. Dotação orçamentária – 
3.3.90.30. Vigência: a partir da data de assinatura 
do contrato pelo prazo de até 31 de dezembro de 
2019. Valor global estimado: R$ 34.202,25 (trinta 
e quatro mil duzentos e dois reais e vinte e cinco 
centavos).

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2018. PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 73/2018
Extrato de contrato – Partes – Câmara Municipal 
de Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-00- José 
Aparicio Salomão Godoy - CNPJ 19.520.818/0001-
63. Objeto: Contratação exclusiva de ME, EPP ou 
Equiparadas para fornecimento de flores para 
da Câmara Municipal de Extrema. Contrato Nº. 
07/2019 – Processo nº 136/2018 – Pregão 
Presencial Nº. 73/2018. Dotação orçamentária – 
3.3.90.30 Vigência: a partir da data de assinatura 
do contrato pelo prazo de até 31 de dezembro de 
2019. Valor global estimado: R$ 32.210,00 (trinta 
e dois mil duzentos e dez reais).

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 128/2018. PREGÃO 
PRESENCIAL – Nº 68/2018
Extrato de contrato – Partes – Câmara Municipal 
de Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-00 - Willian 
Luciano da Costa ME CNPJ nº. 24.421.395/0001-
76. Objeto: Contratação exclusiva de ME, EPP 
ou Equiparadas para fornecimento, mediante 
requisição, nas quantidades estimadas para o ano 
de 2019 de: ITEM 01 – 1.500 quilos de bananas-
nanicas; ITEM 02 – 1.500 quilos de bananas-
pratas; ITEM 03 – 2.000 quilos de laranjas-
peras; ITEM 04 – 1.500 quilos de maçãs-galas; 
ITEM 05 – 480 unidades de abacaxis; ITEM 06 
– 110 maços de hortelãs; ITEM 07– 110 quilos de 
limões-taitis. Contrato Nº. 06/2019 – Processo 
nº 128/2018 – Pregão Presencial Nº. 68/2018. 
Dotação orçamentária – 3.3.90.30. Vigência: Da 
data de sua assinatura até 31 de dezembro de 
2019. Valor global estimado R$ 22.220,00 (vinte e 

dois mil duzentos e vinte reais).

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 140/2018. PREGÃO 
PRESENCIAL – Nº 76/2018
Extrato de contrato – Partes – Câmara Municipal 
de Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-00- MILGÁS 
DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO GÁS LTDA - ME - 
CNPJ 08.643.035/0001-50. Objeto:Contratação 
exclusiva de ME, EPP ou Equiparadas para 
fornecimento de gás de cozinha, de forma 
parcelada, mediante requisição, nas quantidades 
estimadas em: Item 01 – 28 Botijões de 13 KG-
GLP para o ano de 2019. Contrato Nº. 03/2019 
– Processo nº 140/2018 – Pregão Presencial 
Nº. 76/2018. Dotação orçamentária – 3.3.90.30. 
Vigência: Da data de sua assinatura até 31 de 
dezembro de 2019. Valor global estimado R$ 
2.222,64 (dois mil duzentos e vinte e dois reais e 
sessenta e quatro centavos).

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 131/2018. PREGÃO 
PRESENCIAL – Nº 70/2018
Extrato de contrato – Partes – Câmara Municipal 
de Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-00- Wendel 
Nascimento dos Santos - CNPJ 28.662.858/0001-
30. Objeto: Contratação exclusiva de ME, EPP 
ou Equiparadas para fornecimento de gêneros 
alimentícios, de forma parcelada, mediante 
requisição, nas quantidades estimadas em: item 
01 – 900 quilos de pão de sal, tipo francês; item 
02 – 300 quilos de presunto, cozido, baixo teor de 
gordura (sem capa de gordura), fatiado; item 03 – 
350 quilos de queijo de leite de vaca pasteurizado, 
tipo mussarela, fatiado; item 04 – 300 quilos de 
mortadela defumada, sem pimenta; item 05 – 
200 potes com 500 gramas de margarina com 
manteiga. Contrato Nº. 05/2019 – Processo 
nº 131/2018 – Pregão Presencial Nº. 70/2018. 
Dotação orçamentária – 3.3.90.30. Vigência: Da 
data de sua assinatura até 31 de dezembro de 
2019. Valor global estimado: R$ 36.615,00 (trinta 
e seis mil seiscentos e quinze reais).

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 142/2018. PREGÃO 
PRESENCIAL – Nº 78/2018
Extrato de contrato – Partes – Câmara 
Municipal de Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-
00- Lucimar Ramos Ferreira Pimentel - CNPJ 
09.053.098/0001-10. Objeto: Contratação 
exclusiva de ME, EPP ou Equiparadas para 
fornecimento estimado de gêneros alimentícios 
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(bolo, salgados para festividades e pães de 
queijo), de forma parcelada, mediante requisição, 
nas quantidades estimadas em: item 01 – 6.000 
unidades de salgados para evento tipo coxinhas 
de frango fritas; item 02 – 6.000 unidades de 
salgados para evento tipo quibes fritos; item 
03 – 6.000 unidades de salgados para evento 
tipo bolinhas de queijo fritas; item 04 – 6.000 
unidades de salgados para evento tipo empadas 
assadas; item 05 – 6.000 unidades de salgados 
para evento tipo esfirras assadas; item 06 – 
1.000 unidades de canapés de gorgonzola para 
evento; item 07 – 1.000 unidades de canapés de 
provolone com queijo prato para evento; item 08 
– 1.000 unidades de canapés de azeitonas pretas 
para evento; item 09 – 1.000 unidades de canapés 
de frango para evento; item 10 – 20 unidades de 
bolos secos (diversos sabores); item 11 – 100 
quilos de bolos doces, recheados e confeitados 
(diversos sabores); item 12 – 20 quilos de pães 
de queijo, em tamanhos pequenos. Contrato 
Nº. 04/2019 – Processo nº 142/2018 – Pregão 
Presencial Nº. 78/2018. Dotação orçamentária – 
3.3.90.30. Vigência: Da data de sua assinatura até 
31 de dezembro de 2019. Valor global estimado R$ 
35.378,60 (trinta e cinco mil trezentos e setenta e 
oito reais e sessenta centavos).

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 142/2018. PREGÃO 
PRESENCIAL – Nº 78/2018
Extrato de contrato – Partes – Câmara 
Municipal de Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-
00- Lucimar Ramos Ferreira Pimentel - CNPJ 
09.053.098/0001-10. Objeto: Contratação 
exclusiva de ME, EPP ou Equiparadas para 
fornecimento estimado de gêneros alimentícios 
(bolo, salgados para festividades e pães de 
queijo), de forma parcelada, mediante requisição, 
nas quantidades estimadas em: item 01 – 6.000 
unidades de salgados para evento tipo coxinhas 
de frango fritas; item 02 – 6.000 unidades de 
salgados para evento tipo quibes fritos; item 
03 – 6.000 unidades de salgados para evento 
tipo bolinhas de queijo fritas; item 04 – 6.000 
unidades de salgados para evento tipo empadas 
assadas; item 05 – 6.000 unidades de salgados 
para evento tipo esfirras assadas; item 06 – 
1.000 unidades de canapés de gorgonzola para 
evento; item 07 – 1.000 unidades de canapés de 
provolone com queijo prato para evento; item 08 
– 1.000 unidades de canapés de azeitonas pretas 

para evento; item 09 – 1.000 unidades de canapés 
de frango para evento; item 10 – 20 unidades de 
bolos secos (diversos sabores); item 11 – 100 
quilos de bolos doces, recheados e confeitados 
(diversos sabores); item 12 – 20 quilos de pães 
de queijo, em tamanhos pequenos. Contrato 
Nº. 04/2019 – Processo nº 142/2018 – Pregão 
Presencial Nº. 78/2018. Dotação orçamentária – 
3.3.90.30. Vigência: Da data de sua assinatura até 
31 de dezembro de 2019. Valor global estimado R$ 
35.378,60 (trinta e cinco mil trezentos e setenta e 
oito reais e sessenta centavos).

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 126/2018 PREGÃO 
PRESENCIAL – Nº 66/2018
Câmara Municipal de Extrema. Homologação. 
Homologo para que produzam os seus jurídicos 
e legais efeitos a Contratação exclusiva de 
microempresa, empresa de pequeno porte 
ou equiparadas para fornecimento estimado 
de combustível para o ano de 2019, de forma 
parcelada, mediante requisição, nas quantidades 
estimadas em: ITEM 01 – 3.900 (trez mil e 
novecentos) litros combustível gasolina comum; 
ITEM 02 – 825 (oitocentos e vinte e cinco) litros 
de combustível alcool; ITEM 03 – 3.000 (três 
mil) litros diesel S10; com a empresa Kageb Auto 
Posto Ltda - CNPJ 07.990.189/0001-56. Valor 
global estimado: R$ 34.202,25 (trinta e quatro mil 
duzentos e dois reais e vinte e cinco centavos). 
O Processo nº. 126/2018, Pregão Presencial 
nº. 66/2018 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: Leandro 
Marinho, presidente, em 07 de janeiro de 2019.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 136/2018 – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2018
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 – 
350 (trezentos e cinquenta) arranjo floral mesa 
tamanho médio, tipo nobre, pelo valor unitário de 
R$ 79,00; ITEM 02 – 24 (vinte e quatro) coroa de 
flores tamanho grande, tipo do campo, pelo valor 
unitário de R$ 190,00 com a empresa José Aparicio 
Salomão Godoy, CNPJ nº 19.520.818/0001-
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63, Processo nº. 136/2018, Pregão Presencial 
nº. 73/2018 estão em conformidade com a Lei 
8.666/93, suas posteriores alterações, e sendo 
conveniente à admisnistração, que adota, na 
íntegra, o parecer jurídico anexado nos autos. O 
processo em epígrafe encontra-se com vistas 
franqueadas aos interessados. Assina: Leandro 
Marinho, presidente, em 07 de janeiro de 2019.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 128/2018 PREGÃO 
PRESENCIAL – Nº 68/2018
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, mediante 
requisição, nas quantidades estimadas para o ano 
de 2019 de: ITEM 01 – 1.500 quilos de bananas-
nanicas; ITEM 02 – 1.500 quilos de bananas-
pratas; ITEM 03 – 2.000 quilos de laranjas-peras; 
ITEM 04 – 1.500 quilos de maçãs-galas; ITEM 05 
– 480 unidades de abacaxis; ITEM 06 – 110 maços 
de hortelãs; ITEM 07– 110 quilos de limões-taitis. 
Valor global estimado R$ 22.220,00 (vinte e dois 
mil duzentos e vinte reais), com a empresa Willian 
Luciano da Costa ME CNPJ nº. 24.421.395/0001-
76. O Processo nº. 128/2018, Pregão Presencial 
nº. 68/2018 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: Leandro 
Marinho, presidente, em 07 de janeiro de 2019.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 140/2018 – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2018
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 – 
28 Botijões de 13 KG-GLP para o ano de 2019 
pelo valor unitário de R$ 79,38 com a empresa 
MILGÁS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO GÁS LTDA 
- ME, CNPJ nº 08.643.035/0001-50,Processo 
nº.140/2018, Pregão Presencial nº. 76/2018 
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: Leandro Marinho, presidente, 

em 07 de janeiro de 2019.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 131/2018 PREGÃO 
PRESENCIAL – Nº 70/2018
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 gêneros 
alimentícios, de forma parcelada, mediante 
requisição, nas quantidades estimadas em: item 
01 – 900 quilos de pão de sal, tipo francês; item 
02 – 300 quilos de presunto, cozido, baixo teor de 
gordura (sem capa de gordura), fatiado; item 03 – 
350 quilos de queijo de leite de vaca pasteurizado, 
tipo mussarela, fatiado; item 04 – 300 quilos de 
mortadela defumada, sem pimenta; item 05 – 
200 potes com 500 gramas de margarina com 
manteiga, com a empresa Wendel Nascimento dos 
Santos - CNPJ 28.662.858/0001-30. Valor global 
estimado: R$ 36.615,00 (trinta e seis mil seiscentos 
e quinze reais). O Processo nº. 131/2018, Pregão 
Presencial nº. 70/2018 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: Leandro 
Marinho, presidente, em 07 de janeiro de 2019.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 142/2018 – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2018
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 
– 6.000 unidades de salgados para evento tipo 
coxinhas de frango fritas, pelo valor unitário R$ 
0,87; item 02 – 6.000 unidades de salgados para 
evento tipo quibes fritos, pelo valor unitário R$ 
0,68; item 03 – 6.000 unidades de salgados para 
evento tipo bolinhas de queijo fritas, pelo valor 
unitário R$ 0,65; item 04 – 6.000 unidades de 
salgados para evento tipo empadas assadas, pelo 
valor unitário R$ 1,05; item 05 – 6.000 unidades 
de salgados para evento tipo esfirras assadas, pelo 
valor unitário R$ 0,83; item 06 – 1.000 unidades 
de canapés de gorgonzola para evento, pelo 
valor unitário R$ 1,25; item 07 – 1.000 unidades 
de canapés de provolone com queijo prato para 
evento, pelo valor unitário R$ 1,20; item 08 – 1.000 
unidades de canapés de azeitonas pretas para 
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evento, pelo valor unitário R$ 1,20; item 09 – 1.000 
unidades de canapés de frango para evento, pelo 
valor unitário R$ 1,20; item 10 – 20 unidades de 
bolos secos (diversos sabores), pelo valor unitário 
R$ 20,30; item 11 – 100 quilos de bolos doces, 
recheados e confeitados (diversos sabores), 
valor por kilo R$ 50,30 ; item 12 – 20 quilos de 
pães de queijo, em tamanhos pequenos,valor por 
kilo R$ 30,63, com a empresa LUCIMAR RAMOS 
FERREIRA PIMENTEL, CNPJ nº 09.053.098/0001-
10, Processo nº.142/2018, Pregão Presencial 
nº. 78/2018, estão em corformidade 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: Leandro 
Marinho, presidente, em 07 de janeiro de 2019.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 123/2018 PREGÃO 
PRESENCIAL – Nº 64/2018
Extrato de contrato – Partes – Câmara Municipal 
de Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-00- 
Eduardo Felipe Pinheiro de Oliveira - CNPJ 
23.715.589/0001-01 .Objeto :Contratação 
exclusiva de ME, EPP ou Equiparadas para 
fornecimento de prestação de serviços contínuos 
de manutenções preventivas e corretivas nos 
equipamentos de informática da Câmara Municipal 
de Extrema. Contrato Nº. 61/2018 – Processo 
nº 123/2018 – Pregão Presencial Nº. 64/2018. 
Dotação orçamentária – 3.3.90.39 Vigência: 11 de 
fevereiro de 2019 a 11 de fevereiro de 2020. Valor 
global estimado: R$ 8.280,00 (oito mil duzentos e 
oitenta reais).Assinam: Edvaldo de Souza Santos 
Junior pela Contratante e Eduardo Felipe Pinheiro 
de Oliveira pela contratada, Extrema (MG), 20 de 
dezembro de 2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 123/2018 – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2018
Câmara Municipal de Extrema. Homologação. 
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, e Lei 
Federal 10.520/2002 HOMOLOGA para que 
produzam os seus jurídicos e legais efeitos a 
contração exclusiva de ME, EPP ou Equiparadas 
para fornecimento de prestação de serviços 
contínuos de manutenção preventiva e corretiva 

nos equipamentos de informática da Câmara 
Municipal de Extrema para o ano de 2019, com 
a empresa Eduardo Felipe Pinheiro de Oliveira, 
inscrita no CNPJ nº 23.715.589/0001-00, pelo 
valor mensal de R$ 690,00 (seiscentos e noventa 
reais). O Processo nº. 123/2018, Pregão Presencial 
nº. 64/2018 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: Edvaldo de Souza 
Santos Junior, presidente, em 20 de dezembro de 
2018.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 123/2018 – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2018
Câmara Municipal de Extrema. Homologação. 
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, e Lei 
Federal 10.520/2002 HOMOLOGA para que 
produzam os seus jurídicos e legais efeitos a 
contração exclusiva de ME, EPP ou Equiparadas 
para fornecimento de prestação de serviços 
contínuos de manutenção preventiva e corretiva 
nos equipamentos de informática da Câmara 
Municipal de Extrema para o ano de 2019, com 
a empresa Eduardo Felipe Pinheiro de Oliveira, 
inscrita no CNPJ nº 23.715.589/0001-00, pelo 
valor mensal de R$ 690,00 (seiscentos e noventa 
reais). O Processo nº. 123/2018, Pregão Presencial 
nº. 64/2018 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: Edvaldo de Souza 
Santos Junior, presidente, em 20 de dezembro de 
2018.

EXTRATOS DE CONTRATOS – VALIDAÇÕES DE 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FICHAS 2019. 
Validação de Dotação Orçamentária. 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 
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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. DOTAÇÃO: 3.3.90.39 
– Ficha 23. // Validação de Dotação Orçamentária. 
Extrato de termo aditivo de contrato. Aditivo de 
renovação e de reajustamento – Partes – Câmara 
Municipal de Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-00 
– Cooperativa de Trabalho Médico de Pouso Alegre 
– UNIMED Sul Mineira - CNPJ 21.490.586/0001-
90. Objeto: Plano de assistência à saúde coletivo 
e empresarial – UNIMED Sul Mineira. Contrato. 
Nº. 1451/2016 – Processo nº 63/2016 – Pregão 
Presencial Nº. 07/2016. Dotação orçamentária – 
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – P.J. 
Vigência: 01 de agosto de 2018 a 01 de agosto 
de 2019. Valor global estimado: R$ 390.391,04 
(trezentos e noventa mil e trezentos e noventa 
e um reais e quatro centavos). Assinam: Edvaldo 
de Souza Santos Junior pela Contratante e 
Dr. Luciano Martins Riêra pela contratada. 
DOTAÇÃO: 3.3.90.39 – Ficha 23.//Validação de 
Dotação Orçamentária. Extrato de contrato – 
Partes – Câmara Municipal de Extrema, CNPJ 
19.038.603/0001-00 – TGD Assessoria e 
Consultoria Ltda - CNPJ 15.523.647/0001-75. 
Objeto: Prestação de serviços contínuos de 
terceirização de arquivos. Contrato. Nº. 34/2016 
– Processo nº 60/2016 – Pregão Presencial Nº. 
06/2016. Dotação orçamentária – 3.3.90.39 
– Outros Serviços de Terceiros – P.J. Vigência: 
07 de julho de 2018 a 07 de julho de 2019. 
Valor mensal atualizado: R$ 3.451,94 (três mil 
quatrocentos e cinquenta e um reais, noventa e 
quatro centavos). Valor por caixa atualizado: R$ 
2,35 (dois reais, trinta e cinco centavos). Valor 
global estimado: R$ 41.846,28 (quarenta e um 
mil e oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e 
oito centavos). Assinam: Edvaldo de Souza Santos 
Junior pela Contratante e Gabriela Marques 

Silva pela Contratada. DOTAÇÃO: 3.3.90.39 – 
Ficha 23. // Validação de Dotação Orçamentária. 
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 – União Assessoria, 
Consultoria, Treinamento e Informática Ltda EPP. 
Objeto: Sistema de Gestão Pública. Finalidade: 
reajustamento de valor contratual. Processo 
Nº. 31/2016 – Pregão Presencial Nº. 02/2016 – 
Contrato Nº. 23/2016. Valor Global Estimado: R$ 
66.922,04 (sessenta e seis mil e novecentos e 
vinte e dois reais e quatro centavos). Vigência: 01 
de maio de 2018 a 02 de maio de 2019. Dotação 
orçamentária: 3.3.90.39 – Outros Serviços de 
Terceiros – P.J. Assinam: Edvaldo de Souza Santos 
Junior pela contratante e Rubier Coimbra de 
Souza pela contratada, em 14 de maio de 2018. 
DOTAÇÃO: 3.3.90.40 – Ficha 24.//Validação de 
Dotação Orçamentária. 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: 15 de 
abril 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. 
DOTAÇÃO: 3.3.90.39 – Ficha 23. //Validação de 
Dotação Orçamentária. Câmara Municipal de 
Extrema. Extrato de contrato – Partes – Câmara 
Municipal de Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-
00 – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
- CNPJ 34.028.316/0015-09. Objeto: Postagens 
de Correspondências. Contrato. Nº. 9912323264 
– Processo nº 74/2018 – Dispensa Nº. 10/2018, 
Artigo 24, Inciso VIII da Lei 8.666/93. Dotações 
orçamentárias – 3.3.90.39 – Outros Serviços 
de Terceiros – P.J. Vigência: 10 de maio de 2018 
a 10 de maio de 2023. Valor global estimado: R$ 
7.200,00 (sete mil e duzentos reais). Assinam: 
Edvaldo de Souza Santos Junior pela Contratante 
e Ana Alice Bastos de Souza e Norton Mello pela 
Contratada. DOTAÇÃO: 3.3.90.39 – Ficha 23.//
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Validação de Dotação Orçamentária. Extrato de 
Contrato – Partes: Câmara Municipal de Extrema, 
CNPJ 19.038.603/0001-00 – Walter Sebastião 
Teles, CPF 346.580.096-68. Objeto: Locação de 
imóvel situado na Rua João Mendes, 67, Centro, 
Extrema. Valor mensal: R$ 4.266,43 (quatro mil 
duzentos e sessenta e seis reais, quarenta e três 
centavos). Valor original previsto para pagamento 
de IPTU: R$ 600,00 (seiscentos reais). Valor global 
estimado: R$ 51.197,16 + R$ 600,00= R$ 51.797,16 
(cinquenta e um mil setecentos e noventa e sete 
reais, dezesseis centavos). Vigência original: até 
26 de janeiro de 2021. Processo Nº. 07/2016. 
Dispensa Nº. 02/2016 – Contrato Nº. 09/2016. 
Dotações orçamentárias: 3.3.90.36 e 3.3.90.47. 
Assinam: Marcio José Vieira pela contratante e 
Walter Sebastião Teles pela contratada. DOTAÇÃO: 
3.3.90.36 – Ficha 22. DOTAÇÃO: 3.3.90.47 – Ficha 
26.//Validação de Dotação Orçamentária. Extrato 
de termo aditivo de contrato – Partes: Câmara 
Municipal de Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-
00 – Dimas Sergio Martinelli –ME, CNPJ 
09.204.951/0001-57. Objeto: Contratação de 
prestação de serviços contínuos para locação 
de tendas, mesas e cadeiras, nas quantidades 
estimadas, mediante requisição: ITEM 01 – 12 
tendas, cobertura em lona branca, dimensões 
aproximadas de 10x10; ITEM 02 – 06 tendas, com 
cobertura em lona branca, dimensões aproximadas 
de 4x4; ITEM 03 – 06 tendas, com cobertura em 
lona branca, dimensões aproximadas 5x5; ITEM 
04 – 1.200 cadeiras em polipropileno, brancas, 
dimensões aproximadas 75x40 (AXL); ITEM 
05 - 200 mesas quadradas em polipropileno 
brancas, dimensões aproximadas 70x65x65 
(AxLxP)cm. Processo Nº. 46/2015 – Convite 
Nº. 21/2015 – Contrato Nº. 13/2015. Dotação 
orçamentária: 3.3.90.39. Vigência: 11 de maio de 
2018 a 12 de maio de 2019. Valor Global Estimado: 
R$17.900,00 (dezessete mil e novecentos 
reais). Assinam: Edvaldo de Souza Santos Junior 
pela contratante e Dimas Sergio Martinelli pela 
contratada. DOTAÇÃO: 3.3.90.39 – Ficha 23.//
Validação de Dotação Orçamentária. Extrato de 
contrato – Partes – Câmara Municipal de Extrema, 
CNPJ 19.038.603/0001-00 – Oi Móvel S.A – 
CNPJ 05.423.963/0001-11. Objeto: Prestação de 
serviço de telefonia móvel celular digital, 15 linhas. 
Adesão à ata de Registro de Preços Nº 89/2013 
– Contrato Nº. 21/2014. Dotação orçamentária 
– 3.3.90.39 (Outros Serviços Terceiros - Pessoa 

Jurídica). Vigência: 16 de junho de 2018 a 17 de 
junho de 2019. Valor Global Estimado: R$ 62.476,97 
(sessenta e dois mil quatrocentos e setenta e seis 
reais, novena e sete centavos). Assinam: Edvaldo 
de Souza Santos Junior pela contratante e Juliano 
Oliveira Assis e John Charles Vieira de Souza pela 
Contratada. DOTAÇÃO: 3.3.90.39
– Ficha 23.//Validação de Dotação Orçamentária. 
Extrato de termo aditivo de contrato – Sétimo Termo 
Aditivo – Aditivo de prorrogação. Partes – Câmara 
Municipal de Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-
00 – Redenilf Serviços de Telecomunicações Ltda 
- CNPJ 07.276.737/0001-80. Objeto: Contratação 
de: ITEM 01 - prestação de serviços contínuos 
de internet fibra ótica, com link IP dedicado 50 
Mbps, mesma velocidade de download e upload, 
IP fixo, garantia de banda 100%, full duplex e 
simétrica. Local: Câmara Municipal de Extrema 
– Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1626, 
Bairro Ponte Nova, Extrema, MG, CEP 37640-
000. Os serviços de que trata o objeto abrange, 
ainda, a configuração de e-mails disponibilizados 
pelo Contratado, para todos os servidores e 
vereadores da Câmara Municipal de Extrema e 
da Casa do Cidadão, bem como a hospedagem 
da página da Câmara Municipal de Extrema, pelo 
valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais); ITEM 
02 - Prestação de serviços contínuos de internet 
fibra ótica, com link IP dedicado 50 Mbps, mesma 
velocidade de download e upload, IP fixo, garantia 
de banda 100%, full duplex e simétrica. Local:“Casa 
do Cidadão”, imóvel comercial, localizado na 
Rua João Mendes, 67, Centro, Extrema, MG, 
CEP 37640-000, pelo valor mensal de R$ 
2.000,00 (dois mil reais); ITEM 03 - Instalação e 
configuração (Câmara); pelo valor unitário de R$ 
500,00 (quinhentos reais); ITEM 04 - Instalação 
e configuração (Casa do Cidadão), pelo valor 
unitário de R$ 500,00 (quinhentos reais);Contrato 
Nº. 47/2018 – Processo Nº. 102/2018 – Pregão 
Presencial Nº. 59/2018. Dotação orçamentária 
– 3.3.90.39. Vigência: 03 de agosto de 2018 a 
03 de agosto de 2019. Valor global estimado: R$ 
48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Assinam: 
Edvaldo de Souza Santos Junior pela Contratante 
e Jafé Pinto da Cruz pela contratada. DOTAÇÃO: 
3.3.90.39 – Ficha 23.//Validação de Dotação 
Orçamentária. Extrato de termo aditivo de 
contrato – Aditivo de Renovação. Primeiro Termo 
Aditivo. Partes – Câmara Municipal de Extrema, 
CNPJ 19.038.603/0001-00 – IDEA PUBLICIDADE 
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LTDA. CNPJ sob nº. 10.341.538/0001-13. Objeto: 
Contratação de uma empresa para prestação de 
serviços contínuos de publicidade e propaganda, 
compreendendo planejamento, estudo, pesquisa, 
criação, produção, distribuição de materiais 
publicitários à veiculação e controle de resultados 
de campanhas publicitárias e institucionais, 
que sejam de interesse da Câmara Municipal de 
Extrema. Contrato. Nº. 34/2016 – Processo nº 
31/2018 – Concorrência Nº 01/2018. Dotação 
orçamentária – 3.3.90.39 – Outros Serviços de 
Terceiros – P.J. Vigência: 31 de dezembro de 2018 
a 31 de dezembro de 2019. Valor global estimado: 
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Assinam: 
Edvaldo de Souza Santos Junior pela Contratante 
e Cristiano Paulino de Jesus pela Contratada. 
DOTAÇÃO: 3.3.90.39 – Ficha 31.//Validação de 
Dotação Orçamentária. Extrato de contrato – 
Partes: Câmara Municipal de Extrema, CNPJ 
19.038.603/0001-00 – Porto Seguro Companha 
de Seguros Gerais - CNPJ 61.198.164/0001-60. 
Objeto: Celebração do segundo termo aditivo 
de prorrogação contratual e de atualização ref. 
seguro predial. Processo Nº. 104/2016 – Convite 
Nº. 46/2016 – Contrato Nº. 40/2016. Dotação 
orçamentária: 3.3.90.39. Vigência: A vigência 
Apólice de Seguro Predial: 12 meses, a partir das 
24 horas do dia 18 de novembro de 2018 até às 
24 horas do dia 18 de novembro de 2019. Valor 
global estimado: R$ 1.809,89 (mil oitocentos e 
nove reais e oitenta e nove centavos). Assinam: 
Edvaldo de Souza Santos Junior pela contratante 
e Neide Oliveira Souza e Roberto de Souza Dias 
pela contratada. DOTAÇÃO: 3.3.90.39 – Ficha 
23.//Validação de Dotação Orçamentária. Extrato 
de contrato – Partes: Câmara Municipal de 
Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-00 – Porto 
Seguro Companha de Seguros Gerais - CNPJ 
61.198.164/0001-60. Objeto: Celebração do 
segundo termo aditivo de prorrogação contratual 
e de atualização ref. contratação de seguro para 
veículo van. Processo Nº. 95/2016 – Convite Nº. 
42/2016 – Contrato Nº.
37/2016. Dotação orçamentária: 3.3.90.39. 
Vigência: A vigência Apólice de Seguro Predial: 
12 meses, 30 de agosto de 2018 a 30 de agosto 
de 2019. Valor global estimado, incluso franquias: 
R$ 15.927,11 (quinze mil e novecentos e vinte e 
sete reais e onze centavos). Assinam: Edvaldo 
de Souza Santos Junior pela contratante e 
Eduardo de Oliveira e Roberto de Souza Dias pela 

contratada. DOTAÇÃO: 3.3.90.39 – Ficha 23.//
Validação de Dotação Orçamentária. Extrato de 
termo aditivo de contrato – Aditivo de Renovação 
Contratual. Partes: Câmara Municipal de Extrema, 
CNPJ 19.038.603/0001-00 –, Leandro Lima Vaz 
Pedroso, CNPJ 20.249.166/0001-53. Objeto: 
Prestação de serviços contínuos para lavagem 
completa e ducha no veículo Van da Câmara 
Municipal de Extrema. Processo Nº. 49/2017 – 
Dispensa Nº. 12/2017 – Contrato Nº. 13/2017. 
Dotação orçamentária: 3.3.90.39. Vigência: 26 de 
abril de 2018 a 27 de abril de 2019. Valor global 
estimado: R$ 5.428,32 (cinco mil e quatrocentos e 
vinte e oito reais e trinta e dois centavos). Assinam: 
Edvaldo de Souza Santos Junior pela contratante 
e Leandro Lima Vaz Pedroso pela contratada. 
DOTAÇÃO: 3.3.90.39 – Ficha 23.//
Validação de Dotação Orçamentária. Extrato de 
contrato – Partes – Câmara Municipal de Extrema, 
CNPJ 19.038.603/0001-00 – MAPFRE SEGUROS 
GERAIS S/A – CNPJ 61.074.175/0001-38. Objeto: 
Prestação de serviços contínuos de seguro para 
o veículo Logan Expression da Câmara Municipal 
de Extrema. Contrato Nº. 48/2018 – Processo 
nº 110/2018 – Pregão Presencial Nº. 60/2018. 
Dotação orçamentária – 3.3.90.39. Vigência: 24 
horas do dias 24 de agosto de 2018 até às 24 
horas do dia 24 de agosto de 2019. Valor global 
estimado (incluso franquias): R$ 4.189,33 (quatro 
mil cento e oitenta e nove reais e trinta e três 
centavos). Assinam: Edvaldo de Souza Santos 
Junior pela contratante e Marcelo Henrique 
Douglas de Oliveira pela contratada, em 24 de 
agosto de 2018. DOTAÇÃO: 3.3.90.39 – Ficha 23.//
Validação de Dotação Orçamentária. Extrato 
de contrato – Partes – Câmara Municipal de 
Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-00 – MAPFRE 
Seguros Gerais S/A. – CNPJ 1.074.175/0001- 
38. 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. Contrato Nº. 51/2018 – Processo 
nº 144/2018 – Pregão Presencial Nº. 79/2018. 
Dotação orçamentária – 3.3.90.39. Vigência: 14 
de janeiro de 2019 a 14 de janeiro de 2020. Valor 
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global estimado: R$ 3.670,00 (três mil seiscentos e 
setenta reais). Assinam: Edvaldo de Souza Santos 
Junior pela Contratante e Alexandre Ponciano 
Serra pela contratada, em 22 de novembro de 
2018.
DOTAÇÃO: 3.3.90.39 – Ficha 23.//Validação de 
Dotação Orçamentária. Extrato de contrato – 
Partes – Câmara Municipal de Extrema, CNPJ 
19.038.603/0001-00 – MAPFRE Seguros 
Gerais S/A. – CNPJ 61.074.175/0001- 38. 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. Contrato Nº. 52/2018 – Processo 
nº 145/2018 – Pregão Presencial Nº. 80/2018. 
Dotação orçamentária – 3.3.90.39. Vigência: 14 
de janeiro de 2019 a 14 de janeiro de 2020. Valor 
global estimado: R$ 5.380,00 (cinco mil trezentos 
e oitenta reais). Assinam: Edvaldo de Souza Santos 
Junior pela Contratante e Alexandre Ponciano 
Serra pela contratada, em 22 de novembro de 
2018. DOTAÇÃO: 3.3.90.39 –
Ficha 23.//Validação de Dotação Orçamentária. 
Câmara Municipal de Extrema. Extrato de termo 
aditivo de contrato – Aditivo de Prorrogação. 
Partes: Câmara Municipal de Extrema, CNPJ 
19.038.603/0001-00 – Humberto José de Morais 
e Cia Ltda, CNPJ 05.673.448/0001-90. Objeto: 
Prestação de serviços contínuos de reserva, 
emissão, remarcação ou alteração, reembolso e 
entrega de passagens aéreas, mediante requisição. 
Processo Nº. 14/2018 – Pregão Presencial Nº. 
13/2018 – Contrato Nº. 08/2018. Finalidade: 
Prorrogar por mais doze meses o contrato. 
Dotação orçamentária: 3.3.90.39. Vigência: 31 de 
dezembro de 2018 a 31 de dezembro de 2019. 
Valor global estimado: R$ 124.380,00 (cento 
e vinte e quatro mil trezentos e oitenta reais). 
Assinam: Edvaldo de Souza Santos Junior pela 
contratante e Humberto José de Morais pela 
contratada. DOTAÇÃO: 3.3.90.39 – Ficha 23.//
Validação de Dotação Orçamentária. Extrato de 
termo aditivo de contrato – Aditivo de Prorrogação 
Contratual. Partes – Câmara Municipal de Extrema, 
CNPJ 19.038.603/0001-00 – Construtora Alves 

Valério Ltda – CNPJ 05.754.128/0001-64. Objeto: 
Contratação de prestação de serviços contínuos 
de manutenção predial incluso hidráulica, elétrica 
e pintura, por demanda, com fornecimento de 
material pela Contratante, na quantidade anual 
estimada em 600 horas. Valor global estimado: 
R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Contrato 
Nº. 14/2018 – Processo nº 19/2018 – Pregão 
Presencial Nº. 18/2018. Dotação orçamentária 
– 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – 
P.J. Vigência: 31 de dezembro de 2018 a 31 de 
dezembro de 2019. Assinam: Edvaldo de Souza 
Santos Junior, presidente e Fernando Rogério 
Alves, pela contratada, em 21 de novembro de 
2018. DOTAÇÃO: 3.3.90.39 – Ficha 23.//Validação 
de Dotação Orçamentária. Câmara Municipal de 
Extrema. Extrato de termo aditivo de contrato – 
Aditivo de Renovação Contratual. Partes: Câmara 
Municipal de Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-
00, Paulo Donizetti da Silva MEI, CNPJ 
13.064.503/0001-72. Objeto: Prestação de 
serviços contínuos para manutenção preventiva 
e corretiva nos equipamentos de informática 
da Câmara Municipal de Extrema. Processo Nº. 
05/2014 – Convite Nº. 05/2014 – Contrato 
Nº. 08/2014. Dotação orçamentária: 3.3.90.39. 
Vigência: 11 de fevereiro de 2018 a 10 de fevereiro 
de 2019. Valor global estimado: R$ 2.93,78 (dois 
mil cento e noventa e três reais, setenta e oito 
centavos). Assinam: Edvaldo de Souza Santos 
Junior pela contratante e Paulo Donizetti da Silva 
pela contratada. DOTAÇÃO: 3.3.90.39 – Ficha 
23.//Validação de Dotação Orçamentária. Câmara 
Municipal de Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-
00- Eduardo Felipe Pinheiro de Oliveira - CNPJ 
23.715.589/0001-01. Objeto: Contratação 
exclusiva de ME, EPP ou Equiparadas para 
fornecimento de prestação de serviços contínuos 
de manutenções preventivas e corretivas nos 
equipamentos de informática da Câmara Municipal 
de Extrema. Contrato Nº. 61/2018 – Processo 
nº 123/2018 – Pregão Presencial Nº. 64/2018. 
Dotação orçamentária – 3.3.90.39 Vigência: 11 de 
fevereiro de 2019 a 11 de fevereiro de 2020. Valor 
global estimado: R$ 8.280,00 (oito mil duzentos e 
oitenta reais). DOTAÇÃO: 3.3.90.39 – Ficha 23.//
Validação de Dotação Orçamentária. Extrato de 
contrato – Partes – Câmara Municipal de Extrema, 
CNPJ 19.038.603/0001-00 – Multi Serviços 
Técnicos Ltda. – CNPJ 19.487.570/0001-86. 
Objeto: ITEM 01 – 20 (vinte) bisnagas de adesivo 
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instantâneo universal; ITEM 10 – 30 (trinta) 
coadores de pano industrial, material flanela, 
dimensões aproximadas: Aro metálico de 17 cm de 
diâmetro e Fundo do coador de 20 a 30 cm; ITEM 
17 – 200 (duzentos) pacotes com 100 unidades de 
copo descartável de poliestireno, com capacidade 
de 50ml; ITEM 20 – 20 (vinte) frascos com 300 
gramas de desentupidor de pias e ralos; ITEM 27 
– 150 (cento e cinquenta) esponjas para limpeza 
geral, cozinha, dupla face; ITEM 28 – 60 (sessenta) 
pacotes de esponjas de limpeza, material lã de 
aço, composto de aço carbono, acondicionado em 
saco plástico, contendo 08 unidades; ITEM 29 – 
80 (oitenta) flanelas, coloração
laranja, com cantos arredondados, dimensões 
aproximadas 36 x 56 cm, mínimo de 90% algodão; 
ITEM 34 – 10 (dez) jarras de vidro transparente, 
incolor, bojuda, capacidade mínima do conteúdo 
de 1,8 litros; ITEM 40 – 50 (cinquenta) pares de 
luva multiuso de látex, para limpeza, de uso geral, 
englobando desde a indústria alimentícia até 
aos trabalhos envolvendo contato com agentes 
químicos (classes A, B e C da Norma MT-11) durante 
suas funções relacionadas a serviços de limpeza 
e higienização, com elevada aderência, amarela, 
tamanho M; ITEM 41 – 40 (quarenta) pares de 
luva multiuso de látex, para limpeza, de uso geral, 
englobando desde a indústria alimentícia até 
aos trabalhos envolvendo contato com agentes 
químicos (classes A, B e C da Norma MT-11) durante 
suas funções relacionadas a serviços de limpeza 
e higienização, com elevada aderência,amarela, 
tamanho P; ITEM 42 – 05 (cinco) pás para lixo, 
cabo longo, plástico; ITEM 43 – 90 (noventa) 
panos de prato, dimensões aproximadas 46 x 65 
cm, estampado, mínimo de 90% algodão; ITEM 
44 – 80 (oitenta) pacotes com cinco unidades 
de pano limpa tudo, dimensões aproximadas 33 x 
60cm; ITEM 46 – 06 (seis) rodos 35 cm, borracha 
e metal, com cabo; ITEM 47 – 06 (seis) rodos 60 
cm, borracha e metal, com cabo; ITEM 50 – 05 
(cinco) unidades de refil para Mop pó em algodão 
natural, tamanho aproximado de 40 cm; ITEM 
51 – 30 (trinta) pacotes com cinco unidades de 
sabão em barra neutro, glicerinado, pacote com 
05 unidades de 200g; ITEM 53 – 20 (vinte) galões 
com cinco litros de sabonete líquido, viscoso 
perolado, odor erva doce, acidez pH neutro; ITEM 
54 – 20 (vinte) saboneteiras 500ml para sabonete 
líquido, de plástico transparente PVC com válvula 
pump, para mesa; ITEM 56 – 80 (oitenta) pacotes 

com um quilo de saco plástico, para lixo, reforçado, 
preto, capacidade de 20 litros, pacote com 01 kg; 
ITEM 59 – 600 (seiscentos) pacotes com dois 
rolos de toalha de papel aerado, branca, multiuso, 
picotada, folha dupla, dimensões aproximadas 
20 x 22 cm, pacote com 02 rolos; ITEM 67 – 04 
(quatro) unidades de refil Mini Mop Úmido Sintético, 
dimensões aproximadas 7,5x29 cm. Contrato 
Nº. 58/2018 – Processo nº 118/2018 – Pregão 
Presencial Nº. 61/2018. Dotação orçamentária – 
3.3.90.30. Vigência: 02 de janeiro de 2019 a 31 
de dezembro de 2019. Valor global estimado: R$ 
8.758,90 (oito mil setecentos e cinquenta e oito 
reais, noventa centavos). Assinam: Edvaldo de 
Souza Santos Junior pela Contratante e Mário 
Sérgio dos Santos Tosi, pela contratada em 20 
de dezembro de 2018. DOTAÇÃO: 3.3.90.30 – 
Ficha 18.//Validação de Dotação Orçamentária. 
Extrato de contrato – Partes – Câmara Municipal 
de Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-00 – Ana 
Valeria Tonelotto EPP – CNPJ 13.331.317/0001-
52. Objeto: ITEM 03 – 20 (vinte) galões com cinco 
litros de álcool etílico hidratado, em gel, neutro, 
46,2º INPM; ITEM 04 – 200 (duzentos) frascos 
com um litro de álcool etílico hidratado, líquido, 
neutro, 46,2º INPM; ITEM 07 – 10 (dez) galões com 
cinco litros de cera líquida, incolor, antiderrapante; 
ITEM 21 – 70 (setenta) frascos com 360 ml de 
desodorizador de ambiente, spray, fragrâncias 
diversas; ITEM 23 – 03 (três) dispenses redondos 
em aço inox para copos descartáveis de 180/200 
ml (água), com tampa de proteção na parte superior 
em aço inox, suporte para fixação na parede e com 
abertura inferior para retirada dos copos; ITEM 24 
– 03 (três) dispenser redondos em aço inox para 
copos descartáveis de 50 ml (café), com tampa de 
proteção na parte superior em aço inox, suporte 
para fixação na parede e com abertura inferior 
para retirada dos copos; ITEM 33 – 40 (quarenta) 
inseticidas aerossol 300ml ação total, mata barata, 
formiga, mosca, mosquito e pernilongos; ITEM 52 
– 250 (duzentos e cinquenta) pacotes de um quilo 
de sabão em pó lava roupas, tradicional; ITEM 60 
– 200 (duzentos) pacotes com mil folhas (4x250) 
de toalha de papel interfolhada, duas dobras, na 
medida aproximada de 23cmx23cm, super branca, 
macia, para toalheiro de banheiro; ITEM 61 – 03 
(três) vassouras de palha, com cabo; ITEM 65 – 03 
(três) cabos para Mop, em alumínio, comprimento 
aproximado de 140 cm; ITEM 68 – 02
(dois) conjuntos de balde de aproximadamente 

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



22 23

32 litros em polipropileno, espremedor com barra 
de metal. Contrato Nº. 55/2018 – Processo nº 
118/2018 – Pregão Presencial Nº. 61/2018. 
Dotação orçamentária – 3.3.90.30. Vigência: 02 de 
janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. Valor 
global estimado: R$ 8.777,00 (oito mil setecentos 
e setenta e sete reais). Assinam: Edvaldo de Souza 
Santos Junior pela Contratante e Ana Valéria 
Tonelotto, pela contratada em 20 de dezembro de 
2018. DOTAÇÃO: 3.3.90.30 – Ficha 18. //Validação 
de Dotação Orçamentária. Extrato de contrato 
– Partes – Câmara Municipal de Extrema, CNPJ 
19.038.603/0001-00 – Halley Alan Cabral de 
Andrade – CNPJ 01.255.291/0001-21. Objeto: 
ITEM 05 – 10 (dez) baldes plásticos, com alça 
em alumínio, capacidade 15 litros; ITEM 08 – 15 
(quinze) cestos de lixo de plástico telado, altura 
aproximada de 28cm; ITEM 09 – 03 (três) cestos 
de lixo plástico, capacidade de 60 litros, com pedal 
e tampa; ITEM 11 – 60 (sessenta) caixas com trinta 
filtros de coador de papel 100% celulose, para café, 
tamanho 103, branco; ITEM 16 – 550 (quinhentos 
e cinquenta) pacotes com 100 unidades de copo 
descartável de poliestireno, com capacidade 
mínima de 180ml; ITEM 30 – 20 (vinte) garrafas 
de mesa, de pressão, com alça, capacidade de 
01 litro, ampola em vidro e corpo revestido em 
aço inoxidável; ITEM 31 – 20 (vinte) garrafas 
de mesa, de pressão, com alça, capacidade de 
1,8 litros, ampola em vidro e corpo revestido em 
aço inoxidável; ITEM 32 – 70 (setenta) pacotes 
de guardanapos de papel folha simples, branco, 
tamanho aproximado 19,5 cm x 20 cm; ITEM 38 
– 05 (cinco) lubrificantes 300ml anti-ferrugem 
spray; ITEM 48 – 10 (dez) rodos lava piso e azulejo, 
com espuma de poliuretano e fibra abrasiva, com 
cabo; ITEM 49 – 10 (dez) rodos para passar cera com 
cabo; ITEM 58 – 250 (duzentos e cinquenta) sacos 
tradicionais de algodão (Pano de chão), alvejado, 
dimensões aproximadas 68 x 43 cm, mínimo 90% 
algodão; ITEM 62 – 12 (doze) vassouras para piso 
liso material sintético, com cabo; ITEM 63 – 03 
(três) vassouras piaçava, com cabo; ITEM 64 – 03 
(três) vassouras de pelo, com cabo; ITEM 69 – 06 
(seis) rodos de plástico com cabo 40 cm; ITEM 
70 – 06 (seis) rodos de plástico com cabo 60 cm. 
Contrato Nº. 56/2018 – Processo nº 118/2018 
– Pregão Presencial Nº. 61/2018. Dotação 
orçamentária – 3.3.90.30. Vigência: 02 de janeiro 
de 2019 a 31 de dezembro de 2019. Valor global 
estimado: R$ 8.404,20 (oito mil quatrocentos e 

quatro reais, vinte centavos). Assinam: Edvaldo 
de Souza Santos Junior pela Contratante e Halley 
Alan Cabral de Andrade, pela contratada em 20 
de dezembro de 2018. DOTAÇÃO: 3.3.90.30 – 
Ficha 18.//Validação de Dotação Orçamentária. 
Extrato de contrato – Partes – Câmara Municipal 
de Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-00 – Paulo 
José de Almeida EPP – CNPJ 66.200.015/0001-
01. Objeto: ITEM 02 – 300 (trezentos) galões com 
cinco litros de água sanitária com ação alvejante 
e desinfetante, cloro ativo; ITEM 18 – 30 (trinta) 
galões com cinco litros de desinfetante líquido 
para uso geral, base pinho, aplicação na limpeza 
de banheiros; ITEM 19 – 10 (dez) galões com cinco 
litros de desengordurante para uso geral, cozinha; 
ITEM 22 – 20 (vinte) galões com cinco litros de 
detergente líquido, aroma neutro, Componente 
Aniônico, Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, 
Sequestrante, Espessantes; ITEM 35 – 10 (dez) 
galões com cinco litros de limpa alumínio, ação 
detergente; ITEM 36 – 120 (cento e vinte) galões 
com cinco litros de limpador perfumado diluível 
para pisos, com componente ativo nonil fenol 
etoxilado com 9,5 moles de óxido de eteno; ITEM 
37 – 10 (dez) galões com cinco litros de limpador 
de vidros; ITEM 39 – 05 (cinco) galões com cinco 
litros de lustra móveis. Contrato Nº. 59/2018 – 
Processo nº 118/2018 – Pregão Presencial Nº. 
61/2018. Dotação orçamentária – 3.3.90.30. 
Vigência: 02 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro 
de 2019. Valor global estimado: R$ 4.091,25 
(quatro mil e noventa e um reais, vinte e cinco 
centavos). Assinam: Edvaldo de Souza Santos 
Junior pela Contratante e Paulo
José de Almeida, pela contratada em 20 de 
dezembro de 2018. DOTAÇÃO: 3.3.90.30 – Ficha 
18.//Validação de Dotação Orçamentária. Extrato 
de contrato – Partes – Câmara Municipal de 
Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-00 – Lexpaper 
Comercio de Materiais de Escritório, Informatica 
e Serviços – CNPJ 07.395.558/0001-62. Objeto: 
ITEM 06 – 12 (doze) bandejas retangulares inox, 
tamanho aprox. 42 x 25; ITEM 12 – 12 (doze) 
conjuntos de chá, 12 peças; ITEM 13 – 12 (doze) 
conjuntos para café, 12 peças; ITEM 14 – 06 (seis) 
conjuntos de talheres com 24 peças em inox cabo 
plástico; ITEM 15 – 60 (sessenta) copos de vidro, 
capacidade aproximada 400 ml, com dimensões 
aproximadas de 71 mm de diâmetro e 140mm 
de altura, incolor, transparente, superfície lisa; 
ITEM 25 – 10 (dez) escovas para lavar roupas 
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com cerdas de polipropileno; ITEM 26 – 10 (dez) 
escovas sanitárias, com cabo plástico; ITEM 45 
– 450 (quatrocentos e cinquenta) pacotes com 
quatro rolos de papel higiênico de alta qualidade, 
composto 100% de fibras virgens, apresentando 
folha dupla, picotado, somente na cor branca, rolo 
medindo 30m x 10cm, embalagem com visibilidade 
do produto, acondicionado em fardos; ITEM 55 
– 70 (setenta) pacotes com cinquenta unidades 
de saco plástico, para lixo, capacidade de 30 
litros, pacote com 50 unidades; ITEM 57 – 200 
(duzentos) pacotes com saco plástico, para lixo, 
reforçado, preto, capacidade de 100 litros, pacote 
com 01 kg. Contrato Nº. 57/2018 – Processo 
nº 118/2018 – Pregão Presencial Nº. 61/2018. 
Dotação orçamentária – 3.3.90.30. Vigência: 02 de 
janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. Valor 
global estimado: R$ 9.213,80 (nove mil duzentos e 
treze reais, oitenta centavos). Assinam: Edvaldo de 
Souza Santos Junior pela Contratante e Amarildo 
Aparecido da Silva, pela contratada em 20 de 
dezembro de 2018. DOTAÇÃO: 3.3.90.30 – Ficha 
18.//Validação de Dotação Orçamentária. Extrato 
de contrato – Partes – Câmara Municipal de 
Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-00 – Comercial 
OBL Ltda. – CNPJ 07.123.075/0001-09. Objeto: 
ITEM 01 – 300 (trezentos) galões com 20 litros de 
água mineral, sem gás; ITEM 02 – 25.000 (vinte e 
cinco mil) garrafas com 500 ml de água mineral, 
sem gás; ITEM 03 – 4.000 (quatro mil) garrafas 
com 500 ml de água mineral, com gás. Contrato 
Nº. 60/2018 – Processo nº 121/2018 – Pregão 
Presencial Nº. 63/2018. Dotação orçamentária – 
3.3.90.30. Vigência: 02 de janeiro de 2019 a 31 
de dezembro de 2019. Valor global estimado: R$ 
30.700,00 (trinta mil e setecentos reais). Assinam: 
Edvaldo de Souza Santos Junior pela Contratante 
e Danilo de Freitas Lima, pela contratada em 20 de 
dezembro de 2018. DOTAÇÃO: 3.3.90.30 – Ficha 
18.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 03/2019 – 
DISPENSA Nº 01/2019
Câmara Municipal de Extrema. Ratificação de 
dispensa. Fundamentação legal: Artigo 24, Inciso 
V da Lei 8.666/93. RATIFICO em cumprimento 
ao Artigo 26 da Lei 8.666/93 para que produzam 
seus jurídicos e legais efeitos a contratação de 
prestação de serviços de seguro de acidentes 
pessoais para a estagiária Uilma Oliveira de Sousa 
da Câmara Municipal de Extrema pelo valor unitário 

de R$ 66,35 (sessenta e seis reais e trinta e cinco 
centavos) com a empresa MAPFRE VIDA S/A. O 
Processo nº 03/2019, Inexigibilidade nº 01/2019 
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: Leandro Marinho, presidente, 
em 10 de janeiro de 2019.

FIM
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