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MUNICIPIO DE CARATINGA/MG - EXTRATO DE REVOGAÇÃO – Pregão Presencial 048/2019.
O Prefeito Municipal de Caratinga, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o
disposto na Lei Federal 8.666/93, e CONSIDERANDO que há necessidade de proceder à
verificação quanto às especificações do Termo de Referência do presente certame, de modo a
propiciar o julgamento objetivo e que melhor atenda a finalidade pública; RESOLVE REVOGAR o
processo licitatório, autuado sob no nº 086/2019, Pregão nº 048/2019, a qual o objeto é a
aquisição de equipamentos odontológicos, para atender a demanda do Centro Odontológico, CEO
- Centro de Especialidades Odontológicas e Unidades Odontológicas dos Postos de Saúde do
Município de Caratinga. A revogação é motivada por razões de interesse público consubstanciada
na necessidade de verificação quanto às especificações do Termo de Referência do presente
certame de modo a melhor atender a finalidade pública. Desta forma, restaram prejudicados os
despachos anteriormente exarados, sendo esta, a justa causa da revogação. Mais informações no
(33) 3329-8023 / 8019. Caratinga/MG, 26 de julho de 2019. Welington Moreira de Oliveira Prefeito.
MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG - Extrato da Ata de Registro no. 100/2019 – Pregão
Presencial 23/2019. Objeto: aquisição de mudas frutíferas para desenvolvimento da 3ª etapa do
projeto "Plantar +", em atendimento à Secretaria Municipal de Agricultura. Vencedor com menor
preço por item: AGROMINAS COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - EPP – itens: 01, 02, 03, 04,
05, 06, 07, 08. Valor global final R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais). Prazo 12 meses.
Caratinga/MG, 26 de junho de 2019. Welington Moreira de Oliveira - Prefeito.
MUNICIPIO DE CARATINGA/MG - Extrato da Ata de Registro nº. 101/2019, 102/2019 e
103/2019 – Pregão Presencial Registro de Preço 33/2019. Objeto: aquisição de peças de
reposição, para manutenção preventiva e corretiva dos tratores da frota Municipal. Vencedores:
CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI – ME: Lote 01: Percentual de desconto: 43,07% (quarenta
e três inteiros e sete centésimos por cento), Valor homem/hora R$ 75,96 (setenta e cinco reais e
noventa e seis centavos), Lote 07: Percentual de desconto: 49,76% (quarenta e nove inteiros e
setenta e sete centésimos por cento), Valor homem/hora R$ 62,91 (sessenta e dois reais e
noventa e um centavo). Valor global estimado R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais);
CASSIANO APARECIDO FERREIRA PEÇAS E SERVIÇOS – ME: Lote 05: Percentual de
desconto 48,49% (quarenta e oito inteiros e quarenta e nove centésimos por cento), Valor
homem/hora R$ 47,18 (quarenta e sete reais e dezoito centavos). Valor global estimado R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); WORD CAR DIESEL AUTO PEÇAS LTDA – ME:
Lote 02: Percentual de desconto 20,34% (vinte inteiros e trinta e quatro centésimos por cento),
Valor homem/hora R$ 51,28 (cinquenta e um reais e vinte e oito centavos), Lote 04: Percentual
de desconto 57,35% (cinquenta e sete inteiros e trinta e cinco centésimos por cento), Valor
homem/hora R$ 64,74 (sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), Lote 06: Percentual
de desconto 86,09% (oitenta e seis inteiros e trinta e cinco centésimos por cento), Valor
homem/hora R$ 35,20 (trinta e cinco reais e vinte centavos), Lote 08: Percentual de desconto
72,56% (setenta e dois inteiros e cinquenta e seis centésimos), Valor homem/hora R$ 39,43
(trinta e nove reais e quarenta e três centavos). Valor global estimado R$ 320.000,00 (trezentos
e vinte mil reais). Prazo 12 meses. Caratinga/MG, 27 de junho de 2019. Welington Moreira de
Oliveira - Prefeito.

MUNICIPIO DE CARATINGA/MG - Extrato da Ata de Registro nº. 104/2019– Pregão
Presencial Registro de Preço 33/2019. Objeto: aquisição de peças de reposição, para
manutenção preventiva e corretiva dos tratores da frota Municipal. Vencedores: ROTA PEÇAS E
SERVIÇOS LTDA – ME: Lote 03: Percentual de desconto 38,57% (trinta e oito inteiros e
cinquenta e sete centésimos por cento), Valor homem/hora R$ 50,00 (cinquenta reais). Valor
global estimado R$ 100.000,00 (cem mil reais). Prazo 12 meses. Caratinga/MG, 11 de julho de
2019. Welington Moreira de Oliveira - Prefeito.

MUNICÍPIO DE CARATINGA – Torna Público Extrato do Aditivo 02 do Contrato nº. 28/2019 Processo nº 106/2018 – Tomada de Preços Nº. 005/2018 – Objeto: Contratação de empresa
para execução de obras e serviços na reforma e ampliação do Mercado Municipal de Caratinga,
conforme convênio nº. 5463, nº. SIGCON 5031000199/2018 – Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas, SETOP. Contratada: MINAS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
EIRELI - EPP. Fica acrescido ao contrato 28/2018 o valor de R$ 35.159,21 (trinta e cinco mil
cento e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos), que corresponde a 5,4233% do mesmo.
Caratinga/MG, 28 de junho de 2019. Welington Moreira de Oliveira – Prefeito Municipal.

MUNICIPIO DE CARATINGA/MG - EXTRATO DE RESULTADO – Pregão Presencial 062/2019.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material necessário para instalação de
aquecedor solar e prestação de serviço de montagem do mesmo, para atender o Banco de
Alimentos do Município de Caratinga. Certame considerado DESERTO, pelo não comparecimento
de interessados. Mais informações no (33) 3329-8023 / 8019. Caratinga/MG, 23 de julho de
2019. Bruno César Veríssimo Gomes – Pregoeiro.
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