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PREFEITURA COMEÇA A ENVIAR OS CARNÊS 
DO IPTU 2019

Os contribuintes de Extrema já começaram a receber 
os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) referente o exercício de 2019. O envio está 
sendo feito em lotes através dos Correios e os carnês 
devem ser entregues até primeira quinzena de março. 
O contribuinte que não receber o carnê até o dia 15 
de março poderá retirá-lo na agência dos Correios 
localizada na Rua Tiradentes, nº 90, Centro de Extrema 
das 9h às 15h ou a segunda via no site da prefeitura. 
Para isso, o contribuinte deve entrar no link “serviços 
online”, em seguida em “IPTU 2019” e informar o CPF/
CNPJ ou a inscrição imobiliária do imóvel. A inscrição, 
retificação ou alteração dos dados cadastrais é dever 
do contribuinte ou responsável.

A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, 
por meio da Gerência de Fazenda, lançou para este 
exercício um total de 14.420 imóveis tributáveis na 
base do IPTU/2019, 475 a mais que a base de 2018. O 
lançamento somou R$ 5.401.181,49, aumento de 6,08 
% a mais do que o exercício anterior.

O IPTU/2019 teve um reajuste de 3,43%, referente à 
inflação do ano passado, calculado de acordo com base 
o índice no Índice Nacional de Preço ao Consumidor 
(INPC).

O valor pode ser parcelado em até 10 vezes, de acordo 

com o valor do imposto. Quem optar pelo pagamento 
à vista terá desconto de 20% do valor do IPTU, com 
vencimento para o dia 29 de março, conforme consta 
no carnê. A cota única com desconto e a primeira 
parcela têm a mesma data de vencimento.

O pagamento dos boletos pode ser feito em qualquer 
agência da rede bancária conveniada, que inclui os 
bancos Itaú, Caixa Econômica Federal e nas casas 
lotéricas.

ISENÇÃO

O prazo para o pedido de concessão da isenção do 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana (IPTU) dos imóveis estritamente residenciais, 
de propriedade de pessoas aposentadas, pensionistas 
e recebedora do Beneficio de Prestação Continuada 
(BPC) deverá ser protocolado até o dia 29 de março de 
2019 na Gerência de Fazenda, na sede da Prefeitura 
Municipal de Extrema, no horário das 13h às 17h.

Ficarão isentos pelo período de três anos consecutivos 
contados a partir do deferimento do requerimento de 
isenção do IPTU pela Gerência de Fazenda, porém o 
Contribuinte deverá fazer o recadastramento nos 
meses de outubro, novembro e dezembro assinando 
somente o formulário de isenção na sede da Gerência 
da Fazenda.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000025/2019 
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 000011/2019: O 
Município de Extrema, através do Pregoeiro, torna 
público que fará realizar às 9h do dia 7 de março de 
2019, em sua sede Av. Delegado Waldemar Gomes 
Pinto, 1624, Bairro da Ponte Nova, a habilitação 
para o processo licitatório nº 000025/2019 na 
modalidade Pregão Presencial nº 000011/2019, 
objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO 
DE MATERIAIS GRÁFICOS, IMPRESSÃO EM 
ADESIVOS E LONA PARA USO EXTERNO E 
JORNAL IMPRESSO. Mais informações pelo 
endereço eletrônico https://www.extrema.mg.gov.
br/imprensaoficial/licitacoes/. Extrema 18 de 
fevereiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000043/2019 
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 000017/2019: O 
Município de Extrema, através do Pregoeiro, 
torna público que fará realizar às 9h do dia 11 
de março de 2019, em sua sede Av. Delegado 
Waldemar Gomes Pinto, 1624, Bairro da Ponte 
Nova, a habilitação para o processo licitatório nº 
000043/2019 na modalidade Pregão Presencial 
nº 000017/2019, objetivando ao REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE 
CONCRETO PARA USO GERAL. Mais informações 
pelo endereço eletrônico https://www.extrema.
mg.gov.br/imprensaoficial/licitacoes/. Extrema 18 
de fevereiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000044/2019 
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 000018/2019: O 
Município de Extrema, através do Pregoeiro, torna 
público que fará realizar às 14h do dia 12 de março de 
2019, em sua sede Av. Delegado Waldemar Gomes 
Pinto, 1624, Bairro da Ponte Nova, a habilitação 
para o processo licitatório nº 000044/2019 na 
modalidade Pregão Presencial nº 000018/2019, 
objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES 
RELACIONADOS A OTORRINOLARINGOLOGIA 
E FONOAUDIOLOGIA. Mais informações pelo 
endereço eletrônico https://www.extrema.mg.gov.
br/imprensaoficial/licitacoes/. Extrema 19 de 
fevereiro de 2019.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO -  PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº- 000022/2019 -  PREGÃO 
PRESENCIAL nº000010/2019: O Município de 
Extrema, através do Ordenador de Despesas, 
torna público o resultado do Processo Licitatório 
nº 000022/2019, Pregão Presencial nº 
000010/2019, objetivando a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE FORRO 
E PAREDE EM DRYWALL EM PRÉDIOS PÚBLICOS 
MUNICIPAIS, levando em consideração a 
Adjudicação do certame através de ata do dia 15 de 
fevereiro de 2019, declaro e homologo vencedora 
do presente processo licitatório a empresa 
ERIVALDO MARQUES DE SOUZA GESSO - ME 
nos lotes 1, 2, 3, 4 e 5  totalizando R$ 110.940,00 
(cento e dez mil novecentos e quarenta reais). 
Mais informações, através do e-mail: licitacao@
extrema.mg.gov.br.Extrema, 19 de fevereiro de 
2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2019 - O 
Município de Extrema, através da Comissão 
Permanente de Licitações, torna público que 
considerou dispensável de licitação à contratação 
da empresa TOTAL  COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
VEÍCULOS LTDA, para revisão de 10.000 KM do 
veículo Fiat Fiorino Hard Working, cód.  777, placas 
QNX-9735  locado na Secretaria Municipal de 
Saúde, compreendendo o fornecimento de peças 
e mão de obra, pelo valor global de R$ 429,63 
(quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta 
e três centavos), de acordo com o art.24, inciso 
XVII, da Lei 8.666/93, pelo processo licitatório nº 
037/2019, dispensa licitatória nº 011/2019. Mais 
informações, através do email: compraspme@
extrema.mg.gov.br. Extrema, 14 de fevereiro de 
2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2019 - O 
Município de Extrema, através da Comissão 
Permanente de Licitações, torna público que 
considerou dispensável de licitação à contratação 
da empresa DEVA VEÍCULOS LTDA, para revisão 
de 20.000 KM do veículo Iveco Daily Vetrato 
45S17, cód.  771, placas QOG-9164 locado na 
Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo 
o fornecimento de peças e mão de obra, pelo 
valor global de R$ 1.899,88 (um mil oitocentos e 
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noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), de 
acordo com o art.24, inciso XVII, da Lei 8.666/93, 
pelo processo licitatório nº 039/2019, dispensa 
licitatória nº 012/2019. Mais informações, através 
do email: compraspme@extrema.mg.gov.br. 
Extrema, 14 de fevereiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019 - O 
Município de Extrema, através da Comissão 
Permanente de Licitações, torna público que 
considerou dispensável de licitação a aquisição 
de materiais, acessórios e equipamentos para 
instalação e montagem em cabeamento de 
telefonia, rede elétrica de baixa tensão, internet, link 
dedicado e sistema eletrônico de monitoramento 
por câmeras da nova sede da Gerência de Vigilância 
Patrimonial - Central de Vídeo Monitoramento 
Digital da empresa SINAL VERDE COMÉRCIO 
DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ 
nº 08.800.599/0001-50, o valor total de R$ 
5.689,00 (cinco mil seiscentos e oitenta e nove 
reais), de acordo com o art. 24, inciso II da Lei 
8.666/93, pelo processo licitatório nº 040/2019, 
dispensa licitatória nº 013/2019. Mais informações 
através do email compraspme@extrema.mg.gov.
br. Extrema, 15 de fevereiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2019 - 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019: O Município 
de Extrema, através do Pregoeiro, torna público 
que fará realizar às 09:00 horas do dia 08 de 
março de 2019, em sua sede Av. Delegado 
Waldemar Gomes Pinto, 1624, Bairro da Ponte 
Nova, a habilitação para o processo licitatório nº 
045/2019 na modalidade Pregão Presencial nº 
019/2019, objetivando o Registro de Preços para 
contratação de empresa para revitalização de 
gramado dos campos de futebol do município. Mais 
informações pelo endereço eletrônico http:www.
extrema.mg.gov.br/imprensaoficial/licitacoes. 
Extrema, 19 de fevereiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG - 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2019 - PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 020/2019: O Município de 
Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar às 09:00 horas do dia 12 de março de 
2019, em sua sede Av. Delegado Waldemar Gomes 
Pinto, 1624, Bairro da Ponte Nova, Extrema-MG a 

habilitação para o processo licitatório nº 047/2019 
na modalidade Pregão Presencial nº 020/2019, 
objetivando a aquisição de novo implemento 
Compactador para coleta de lixo domestico no 
município de Extrema-MG. Mais informações pelo 
endereço eletrônico http://www.extrema.mg.gov.
br/licitacoes. Extrema, 21 de fevereiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2019 - O 
Município de Extrema, através da Comissão 
Permanente de Licitações, torna público que 
considerou dispensável de licitação a aquisição de 
peças e acessórios para instalação e montagem 
de torre de comunicação autoportante para uso 
do 3º Pelotão-Extrema do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Minas Gerais, CBMMG/9º 
BBM da empresa EDUARDO FELIPE PINHEIRO 
DE OLIVEIRA, CNPJ nº 23.715.589/000100, o 
valor total de R$ 7.936,94 (sete mil novecentos e 
trinta e seis reais e noventa e quatro centavos), 
de acordo com o art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, 
pelo processo licitatório nº 042/2019, dispensa 
licitatória nº 014/2019. Mais informações através 
do email compraspme@extrema.mg.gov.br. 
Extrema, 15 de fevereiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2019 - O 
Município de Extrema, através da Comissão 
Permanente de Licitações, torna público que 
considerou dispensável de licitação a aquisição de 
redes de proteção instaladas para Casa Creche, 
Centro de Atendimento Especial e CAPS (Centro 
de Atenção Psicossocial) da empresa FADROCAS 
COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 71.625.891/0001-10, 
o valor total de R$ 5.575,94 (cinco mil quinhentos e 
setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), 
de acordo com o art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, 
pelo processo licitatório nº 048/2019, dispensa 
licitatória nº 015/2019. Mais informações através 
do email compraspme@extrema.mg.gov.br. 
Extrema, 21de fevereiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 330/2018 – 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2018. O 
Município de Extrema, através da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público que fará 
realizar às 15h00min do dia 25/02/2019, em sua 
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sede à Av. Del. Waldemar Gomes Pinto, 1.624, Bairro 
Ponte Nova, a sessão pública para apuração do 
resultado geral da proposta técnica do Processo 
Licitatório nº 330/2018, Concorrência Pública nº 
011/2018. Mais informações, através do e-mail: 
decol@extrema.mg.gov.br  ou pelos telefones 
(035) 3435–4504. Extrema, 20 de fevereiro de 
2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - 
INEXIGIBILIDADE Nº 003/2019 – O Município de 
Extrema, através da Comissão Permanente de 
Licitações, torna público que considerou inexigível 
de licitação a contratação de show musical com o 
“Grupo Jeito Moleque” para o Carnaval 2019, através 
da empresa Jeito Moleque Produções Artísticas 
Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 31.612.726/0001-
09, pelo valor global de R$ 45.000,00 (quarenta 
e cinco mil reais). Fundamentação: art.25, inciso 
III da Lei 8.666/93, pelo Processo Licitatório nº 
034/2019, Inexigibilidade nº 003/2019. Extrema, 
15 de fevereiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - 
INEXIGIBILIDADE Nº 004/2019 – O Município de 
Extrema, através da Comissão Permanente de 
Licitações, torna público que considerou inexigível 
de licitação a contratação de show musical com a 
cantora Ediana Maskaro e Banda para o Carnaval 
2019, através da empresa Ediana de Fátima 
Rodrigues 08729782651, inscrita no CNPJ sob 
o nº 13.120.616/0001-48, pelo valor global de R$ 
10.000,00 (dez mil reais). Fundamentação: art.25, 
inciso III da Lei 8.666/93, pelo Processo Licitatório 
nº 038/2019, Inexigibilidade nº 004/2019. 
Extrema, 19 de fevereiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2019 - 
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019: O Município 
de Extrema, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público que fará realizar às 09:00 
horas do dia 08 de março de 2019, em sua sede 
Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624, Bairro 
da Ponte Nova, a habilitação para o Processo 
Licitatório nº 000041/2019 na modalidade 
Tomada de Preços nº 000005/2019, objetivando 
a contratação de empresa para fornecimento de 
materiais e mão de obra para reforma de quadras 
do Ginásio Poliesportivo, Extrema Futebol Clube e 
Parque Municipal de Eventos. Mais informações 

pelo endereço eletrônico <http://extrema.mg.gov.
br/licitacoes>. Extrema, 15 de fevereiro de 2019.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO -  PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº- 018/2018 -  CONVITE Nº 
001/2019: O Município de Extrema, através do 
Ordenador de Despesas, torna público o resultado 
do Processo Licitatório nº 000018/2018, Convite 
nº 000001/2019, objetivando a contratação 
de empresa para desenvolvimento de projetos 
e realização de sondagem para construção do 
Centro de Educação Infantil (CEIM) no Bairro da 
Ponte Nova - Loteamento Cachoeira 3, Extrema 
- MG, levando em consideração a Adjudicação do 
certame através de ata do dia 11 de fevereiro de 
2019, declaro e homologo vencedora do presente 
processo licitatório a empresa FF ENGENHARIA 
LTDA ME. no valor total de R$ 89.831,25 (oitenta 
e nove mil oitocentos e trinta e um reais e vinte 
e cinco centavos). Mais informações, através do 
e-mail: decol@extrema.mg.gov.br. Extrema, 14 de 
fevereiro de 2019.

TERMO DE RATIFICAÇÃO -  PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 013/2018 -  LEILÃO Nº 
001/2019: O Município de Extrema, através do 
Ordenador de Despesas, torna público o resultado 
do Processo Licitatório nº 000013/2018, 
Leilão nº 000001/2019, objetivando o LEILÃO 
DE VEÍCULOS USADOS PERTENCENTES A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA, levando 
em consideração a Adjudicação do certame através 
de ata do dia 13 de fevereiro de 2019, declaro e 
ratifico vencedoras do presente processo licitatório 
as seguintes pessoas naturais: ADEMIR NATAL 
DOS SANTOS no valor total de R$ 39.640,00, 
ADRIANO GIMENEZ FERREIRA no valor total de 
R$ 23.870,00, GILSON INACIO DE ARAUJO no 
valor total de R$ 10.100,01, REGINALDO DE PAULA 
PEDROSO no valor total de R$ 14.770,00, VALDIR 
MAGDALENO no valor total de R$ 16.210,00 e 
WANDERLEY APARECIDO MARTINS no valor 
total de R$ 38.250,00 totalizando R$ 142.840,01 
(cento e quarenta e dois mil oitocentos e quarenta 
reais e um centavo). Mais informações, através do 
e-mail: decol@extrema.mg.gov.br.Extrema, 20 de 
fevereiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2019 - 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019: O Município 
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de Extrema, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público que declarou vencedor 
no Processo Licitatório nº 000016/2019 na 
modalidade Tomada de Preços nº 000002/2019, 
objetivando a contratação de empresa para 
fornecimento de materiais e mão de obra para 
execução de cobertura metálica em quadras, piso, 
dispositivos de drenagem, muros de fechamento 
e obras de acabamento em geral, a empresa 
Sólida Engenharia Ltda. pelo valor global de R$ 
1.069.134,38 (um milhão sessenta e nove mil cento 
e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos). Mais 
informações pelo endereço eletrônico <http://
extrema.mg.gov.br/licitacoes>. Extrema, 19 de 
fevereiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
– PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019 - 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2019: O Instituto 
de Previdência do Município de Extrema, através 
da Comissão Permanente de Licitações, torna 
público que credenciou a empresa SD PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA EPP., CNPJ: 
04.912.969/0001-90,  no Processo Licitatório 
nº 001/2019 – Inexigibilidade nº 001/2019 - 
Credenciamento nº 001/2019, para para realização 
de perícia para atender os casos de afastamento 
e auxilio doença junto ao RPPS, pelo valor unitário 
de 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais. 
Mais informações através do email: decol@
extrema.mg.gov.br. Extrema, 15 de fevereiro de 
2019.

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 
APRESENTADA PELAS EMPRESAS  VIVEIRO 
ECOLÓGICO DONA EUZÉBIA – LTDA – EPP. E CIA 
DA FLOR LTDA EPP. 

REF.: PROCESSO LICITATÓRIO 027/2019
 PREGÃO PRESENCIAL 013/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS E INSUMOS 
AGRÍCOLAS PARA PROJETO CONSERVADOR 
DAS ÁGUAS.

DATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS 
ENVELOPES: 21.02.2019, ÀS 9h.
DA IMPUGNAÇÃO 

A Impugnante VIVEIRO ECOLÓGICO DONA 

EUZÉBIA – LTDA – EPP., inscrita no CNPJ sob o 
nº 09.455.192/0001-03, manejou Impugnação ao 
Edital Pregão nº 013/2019, sob o argumento de 
que o edital em seu item 10, “DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO”, verificou-se a não exigência de 
documentos exigidos em Lei, a saber: IBAMA E 
CADASTRO ESTADUAL FLORESTAL (IEF).

I. DA TEMPESTIVIDADE 

Impugnação interposta tempestivamente 
pelas empresas VIVEIRO ECOLÓGICO DONA 
EUZÉBIA – LTDA – EPP., inscrita no CNPJ sob 
o nº 09.455.192/0001-03 e pela empresa CIA 
DA FLOR LTDA EPP., inscrita no CNPJ sob nº 
13.164.990/0001-45, com fundamento no art. 
41, § 2º da Lei 8.666/93 e cláusula 5 do edital do 
Pregão Presencial nº 188/2018.

II. DO RELATÓRIO 

As impugnantes se insurgem contra a não 
exigência no edital do Pregão Presencial nº 
013/2019, dentre os documentos a exigência de 
socumentos exigidos em Lei, a saber: Inscrição no 
RENACEM, IBAMA e IEF. 
 

Por fim, requer seja retificado o edital para se 
incluir, dentre a documentação, a exigência de 
Inscrição no RENACEM, IBAMA e IEF.

III. DA FUNDAMENTAÇÃO 

Entende a Administração, assim, que a 
demonstração da qualificação técnica (art. 30, Lei 
8.666/93) através dos atestados de capacidade 
técnica mostra-se suficiente e satisfatória a 
demonstrar a aptidão das interessadas em cumprir 
o objeto licitado – enquanto sua atuação no ramo 
pode se verificar por meio de outros documentos 
e outras fases do processo, não sendo necessária 
a exigência de apresentação dos documentos 
informados pelas licitantes na fase de habilitação. 
Ademais, a exigência demasiada e não prevista 
na norma acabará frustrando ou restringindo a 
competitividade.
Neste sentido a exigência de Inscrição no 
RENACEM, IBAMA e IEF para fins de habilitação, 
pode afastar outras licitantes, devendo, contudo, 
a empresa que  vier a vencer a licitação, deve 
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apresentar os documentos mencionados para 
fins de assinatura da ARP, o que é  suficiente, 
salvo melhor juízo, para assegurar a segurança da 
contratação e ampliar a participação.

IV. DA CONCLUSÃO 

Diante do exposto, com fundamento na doutrina 
e jurisprudência  recebemos a impugnação ao 
edital do Processo Licitatório nº 027/2019, 
Modalidade Pregão Presencial nº 013/2019, 
proposta pelas empresas VIVEIRO ECOLÓGICO 
DONA EUZÉBIA – LTDA – EPP., inscrita no CNPJ 
sob o nº 09.455.192/0001-03 e pela empresa 
CIA DA FLOR LTDA EPP., inscrita no CNPJ sob nº 
13.164.990/0001-45, para, no mérito, julgá-las 
IPROCEDENTES.
Fica designado para o dia 01/03/2019 às 09:00 
horas a abertura que estava prevista para o dia 
21/02/2019 às 09:00 horas.
Extrema, 15 de fevereiro de 2019.

Carlos Alexandre Morbidelli
Pregoeiro

FIM
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