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O MUNICÍPIO DE CARATINGA – Torna Público Extrato do Aditivo 02 do 

Contrato nº. 07/2020 - Processo nº 137/2019 – Concorrência 

Pública Nº. 004/2019 – Objeto: Contratação de empresa 

especializada para execução de obra de recapeamento asfáltico em 

vias públicas urbanas do Município de Caratinga. Contratada: 

CONSTRUTORA ZAG LTDA. Retifica-se a Clausula Quinta, item 5.1, 

passando a vigorar a seguinte redação: “5.1. O preço ajustado 

entre as partes para execução total da obra é o valor constante 

na planilha apresentada e devidamente homologada, no montante 

equivalente a R$ 6.943.949,95 (seis milhões novecentos e quarenta 

e três mil novecentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco 

centavos) e será efetivado da seguinte forma:”. Caratinga/MG, 29 

de abril de 2020. Welington Moreira de Oliveira – Prefeito 

Municipal. 

 

 

O MUNICÍPIO DE CARATINGA – Torna Público Extrato do Aditivo 01 do 

Contrato nº. 18/2020 - Processo nº 022/2020 – Tomada de Preços 

Nº. 002/2020 – Objeto: contratação de empresa para construção de 

quadra esportiva no Bairro Doutor Eduardo do Município de 

Caratinga, de acordo Contrato de Repasse n° 1057685 – 66 e 

autorização da GIGOV. Contratada: MINAS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 

EIRELI – EPP. Retifica-se a Clausula Quinta, item 5.1, passando a 

vigorar a seguinte redação: “5.1. O preço ajustado entre as 

partes para execução total da obra é o valor constante na 

planilha apresentada e devidamente homologada, no montante 

equivalente a R$ R$ 188.285,66 (cento e oitenta e oito mil 

duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) e 

será efetivado da seguinte forma: ”. Caratinga/MG, 29 de abril de 

2020. Welington Moreira de Oliveira – Prefeito Municipal. 
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