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MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG – EXTRATO DE RATIFICAÇÃO – No 
cumprimento do art. 26, da Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações, e, com vistas às justificativas contidas no 
Processo Administrativo n° 197/2020, Inexigibilidade 011/2020, 
RATIFICO a Licitação Compartilhada n° 002/2020, cujo objeto é a 
Prestação de serviço de mão de obra e maquinários para 
aplicação de massa asfáltica, limpeza e capina com os seguintes 
equipamentos (rolo compactador liso, rolo com pneu, espargidor, 
vidro acabadora, caminhão caçamba 5m³ e 14m³, pá carregadeira e 
um caminhão pipa), devendo a empresa respeitar o mínimo de 0,03 
cm máximo 0,05 cm de massa aplicada na via para fins de 
nivelamento, através de licitação compartilhada a ser realizada 
pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e 
Social do Leste de Minas - CIDES LESTE. Empresa: COMERCIAL 
VILLELA LTDA, inscrita no CNPJ: 12.963.113/0001-71, valor 
global de R$ 1.375.000,00 (um milhão trezentos e setenta e 
cinco mil reais). Caratinga, 15 de outubro de 2020 – Welington 
Moreira de Oliveira – Prefeito Municipal. 
 

MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG – Extrato do Contrato n° 79/2020 – 
Processo Administrativo n° 197/2020, Inexigibilidade n° 
011/2020, Licitação Compartilhada n° 002/2020. Objeto: 
Prestação de serviço de mão de obra e maquinários para 
aplicação de massa asfáltica, limpeza e capina com os 
seguintes equipamentos (rolo compactador liso, rolo com pneu, 
espargidor, vidro acabadora, caminhão caçamba 5m³ e 14m³, pá 
carregadeira e um caminhão pipa), devendo a empresa respeitar 
o mínimo de 0,03 cm máximo 0,05 cm de massa aplicada na via 
para fins de nivelamento, através de licitação compartilhada a 
ser realizada pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento 
Econômico e Social do Leste de Minas - CIDES LESTE. 
Contratados: COMERCIAL VILLELA LTDA, inscrita no CNPJ: 
12.963.113/0001-71, valor global de R$ 1.375.000,00 (um milhão 
trezentos e setenta e cinco mil reais). Caratinga, 16 de 
outubro de 2020 – Welington Moreira de Oliveira – Prefeito 
Municipal.  
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