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SAIBA MAIS SOBRE A ISENÇÃO E CARNÊS DO 
IPTU 2019

Os idosos poderão pedir isenção do IPTU dos 
imóveis estritamente residenciais, de propriedade 
de pessoas aposentadas, pensionistas e recebedora 
do Beneficio de Prestação Continuada (BPC). 
 
O prazo para o pedido de concessão de isenção 
de Imposto deverá ser protocolado até o dia 29 de 
março de 2019 na Gerencia de Fazenda, na sede da 
Prefeitura Municipal de Extrema, no horário das 13h 
às 17h. Estes ficarão isentos pelo período de três 
anos consecutivos contatos a partir da concessão de 
isenção do IPTU pela Gerência de Fazenda, porém o 
Contribuinte deverá fazer a prova de vida anualmente, 
nos meses de outubro, novembro e dezembro. 
 
Os requisitos para concessão da isenção será possuir 
somente um único imóvel, residir com sua família no 
mesmo e o rendimento familiar não pode ser superior 
a três salários mínimos. Para pedir o requerimento, o 
Contribuinte deverá ter em mãos o carnê do IPTU, CPF 
e RG do requisitante, documentação de aquisição do 
imóvel (contrato e/ou certidão de matrícula em nome 
do proprietário atualizada), comprovante de residência 
em nome do requerente, certidão de óbito se caso for 
viúvo e uma declaração do órgão pagador (com o valor 
e tipo de beneficio referente ao mês de dezembro). 
 
Carnês estão sendo entregues pelos Correios 
 
Já para os outros contribuintes, receberão o carnê 
em suas residências, através dos Correios. Os carnês 
devem ser entregues até a primeira quinzena de 
março. Caso o Contribuinte não receber o carnê até 
o dia 15 de março, ele poderá retirá-lo na agência dos 
Correios, localizada na rua Governador Valadares, 112, 
Centro. O horário de funcionamento será das 9h às 17h. 
 
O Contribuinte também poderá tirar a segunda via do 
carnê no próprio site da prefeitura, clicando no link 
“serviço online” e em seguida em “IPTU 2019”, informar 
o CPF/CNPJ ou a inscrição imobiliária do imóvel. 
 

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. O pagamento pode ser feito em qualquer 
agência da rede bancária.

PREFEITURA INVESTE EM MOBILIDADE E CRIA 
ESTACIONAMENTO DE CURTA DURAÇÃO

A Prefeitura de Extrema vai implementar áreas de 
estacionamento de curta duração no Centro da 
cidade. Inicialmente serão 20 vagas destinadas a 
estacionamento de veículos por até 15 minutos, 
com pisca-alerta ligado. O objetivo da mudança é 
melhorar a mobilidade e aumentar a rotatividade do 
estacionamento de veículos no Centro, o que favorece 
o comércio e dá mais condições de igualdade no uso 
do espaço urbano. A implementação das áreas de 
estacionamento de curta duração vai começar no 
dia 11 de março, segunda – feira após o Carnaval. As 
primeiras vias que receberão as placas são as ruas 
Benjamin Constant, que receberá 16 vagas especiais) 
e Coronel Antônio Cardoso Pinto (que terá 4 vagas de 
curta duração). O estacionamento não terá qualquer 
tipo de cobrança. A iniciativa, prevista em resolução do 
Contran, já é aplicada com êxito em outros municípios 
brasileiros. A fiscalização ficará sob responsabilidade 
da Polícia Militar. Nos primeiros dias, os PMs irão apenas 
orientar os motoristas que infringirem as novas regras, 
por meio da distribuição de panfletos educativos e a 
emissão de uma “multa moral”. Após o fim do período 
educativo, os policiais terão autorização para multar os 
condutores que deixarem o carro nas vagas especiais 
por mais de 15 minutos ou que não acionarem o pisca 
alerta durante o período de estacionamento.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO -  PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº- 000012/2019 -  PREGÃO 
PRESENCIAL nº000007/2019: O Município de 
Extrema, através do Ordenador de Despesas, 
torna público o resultado do Processo 
Licitatório nº 000012/2019, Pregão Presencial 
nº 000007/2019, objetivando ao REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS, levando em 
consideração a Adjudicação do certame através 
de ata do dia 06 de março de 2019, declaro e 
homologo vencedora do presente processo 
licitatório a empresa BIO2 IMPORTAÇÃO E 
COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPILARES 
LTDA no lote 1 no valor total de R$ 389.659,83 
(trezentos e oitenta e nove mil seiscentos e 
cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos). 
Mais informações, através do e-mail: licitacao@
extrema.mg.gov.br.Extrema, 06 de março de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000057/2019 
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 000022/2019: O 
Município de Extrema, através do Pregoeiro, torna 
público que fará realizar às 9h do dia 19 de março de 
2019, em sua sede Av. Delegado Waldemar Gomes 
Pinto, 1624, Bairro da Ponte Nova, a habilitação 
para o processo licitatório nº 000057/2019 na 
modalidade Pregão Presencial nº 000022/2019, 
objetivando ao REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES 
E HORTIFRUTIGRANJEIROS. Mais informações 
pelo endereço eletrônico https://www.extrema.
mg.gov.br/imprensaoficial/licitacoes/. Extrema 06 
de março de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2019 - 
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019: O Município 
de Extrema, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público que fará realizar às 9h do 
dia 20 de março de 2019, em sua sede Av. Delegado 
Waldemar Gomes Pinto, 1624, Bairro da Ponte 
Nova, a habilitação para o Processo Licitatório nº 
000060/2019 na modalidade Tomada de Preços 
nº 000010/2019, objetivando a contratação de 
empresa com fornecimento de materiais e mão 
de mão de obra para construção de vestiários 
para praças esportivas do Bairro dos Pires e o 
Bairro Rodeio. Mais informações pelo endereço 
eletrônico <http://extrema.mg.gov.br/licitacoes>. 

Extrema, 01 de março de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA – MG 
- AVISO DE LEILÃO PÚBLICO - PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 061/2019 – LEILÃO 001/2019. 
O Município de Extrema, através da Comissão 
Permanente de Licitações, torna público que fará 
realizar às 9h do dia 21/03/2019, em sua sede Av. 
Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624, B. Ponte 
Nova, à habilitação para o Processo Licitatório 
nº 061/2019, Leilão nº 002/2019, objetivando o 
leilão de bens inservíveis da Secretaria Municipal 
de Saúde. Os editais estão à disposição dos 
interessados no local acima mencionado. Mais 
informações pelo endereço eletrônico <http://
extrema.mg.gov.br/licitacoes>. Extrema, 01 de 
março de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG 
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2019 – 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019: O 
Município de Extrema, através da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público que 
fará realizar às 9h do dia 05 de abril de 2019, 
em sua sede Av. Delegado Waldemar Gomes 
Pinto, 1624, Bairro da Ponte Nova, a habilitação 
para o Processo Licitatório nº 000063/2019 
na modalidade Concorrência Pública nº 
000001/2019, objetivando a contratação de 
empresa para fornecimento de materiais e mão 
de obra em serviços de pavimentação, drenagem 
e terraplanagem - Estrada Vargem João Pinto, 
Extrema - MG. Mais informações pelo endereço 
eletrônico <http://extrema.mg.gov.br/licitacoes>. 
Extrema, 01 de março de 2019.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO -  PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 027/2019 -  PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 013/2019: O Município de Extrema, através do 
Ordenador de Despesas, torna público o resultado 
do Processo Licitatório nº 000027/2019, Pregão 
Presencial nº 000013/2019, objetivando o 
Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE MUDAS 
DE ÁRVORES NATIVAS E INSUMOS AGRÍCOLAS 
PARA PROJETO CONSERVADOR DAS ÁGUAS, 
levando em consideração a Adjudicação do 
certame através de ata do dia 01 de março de 
2019, declaro e homologo vencedoras do presente 
Processo Licitatório as empresas ASSOCIAÇÃO 
AMBIENTALISTA COPAÍBA nos lotes 1 e 2 no valor 
total de R$ 253.500,00 e EBRAPI COMERCIO E 
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REPRESENTAÇOES LTDA no lote 3 no valor total 
de R$ 13.500,00 totalizando R$ 267.000,00 
(duzentos e sessenta e sete mil reais). Mais 
informações, através do e-mail: decol@extrema.
mg.gov.br.Extrema, 06 de março de 2019.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO -  PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº- 000025/2019 -  PREGÃO 
PRESENCIAL nº000011/2019: O Município de 
Extrema, através do Ordenador de Despesas, 
torna público o resultado do Processo Licitatório 
nº 000025/2019, Pregão Presencial nº 
000011/2019, objetivando ao REGISTRO DE 
PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO 
DE MATERIAIS GRÁFICOS, IMPRESSÃO EM 
ADESIVOS E LONA PARA USO EXTERNO E 
JORNAL IMPRESSO, levando em consideração 
a Adjudicação do certame através de ata do 
dia 07 de março de 2019, declaro e homologo 
vencedoras do presente processo licitatório 
as empresas CASTELO GRÁFICA E EDITORA 
EIRELI nos lotes 7, 15 e 18 no valor total de R$ 
19.400,00, DANPRINT COMÉRCIO E SERVIÇO E 
COMUCAÇÃO VISUAL LTDA - ME. nos lotes 1, 21, 
23 e 24 no valor total de R$ 267.650,00, GRAFICA 
A NOVA ERA & FALEIROS LDA ME nos lotes 4, 9, 
12, 14, 16, 17 e 25 no valor total de R$ 67.000,00, 
GRÁFICA IGUAÇU LTDA ME nos lotes 10 e 19 
no valor total de R$ 118.000,00, LIDER SIGN 
SUPRIMENTOS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL 
LTDA ME no lote 2 no valor total de R$ 60.000,00, 
MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA EPP. nos 
lotes 6, 8, 13 e 20 no valor total de R$ 75.250,00e 
WILSON DE PAULA LICO IPUA ME nos lotes 3, 5 
e 11 no valor total de R$ 8.360,00 totalizando R$ 
615.660,00 (seiscentos e quinze mil seiscentos 
e sessenta reais). Mais informações, através do 
e-mail: licitacao@extrema.mg.gov.br.Extrema, 07 
de março de 2019.

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº 13/2019
PREGÃO PRESENCIAL – Nº 06/2019
Extrato de contrato – Partes – Câmara Municipal 
de Extrema, CNPJ 19.038.603/0001-00- Tiago 
Felipe Ferreira Andrade 07576228601- CNPJ 
20.534.538/0001-93.Objeto: Contratação 

exclusiva de ME, EPP ou Equiparadas para 
fornecimento de: ITEM 01 - apresentação artística 
instrumental com orquestra composta no mínimo 
com 02 violinistas; 01 violonista; 01 saxofonista; 
01 trompetista, com sonorização e iluminação de 
médio porte. Datas prováveis das apresentações: 
08/03; 10/05 e 25/10 de 2019; ITEM 02 - 
Contratação de apresentação artística “banda 
baile” composta no mínimo por cinco músicos, 
03 vocalistas, 04 bailarinas. Data prevista: 13 de 
dezembro de 2019. A banda deverá fornecer ainda 
painel de led, sonorização completa e dois telões. 
Contrato Nº. 19/2019 – Processo nº 13/2019 
– Pregão Presencial Nº. 06/2019. Dotação 
orçamentária – 3.3.90.39. Vigência: a partir da 
data de assinatura do contrato pelo prazo de até 
31 de dezembro de 2019. Valor global estimado: 
R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). 
Assinam: Leandro Marinho pela contratante e 
Tiago Felipe Ferreira Andrade pela contratada, 
Extrema, 01 de março de 2019.

FIM
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