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MUNICIPIO DE CARATINGA/MG - Extrato das Atas de registro n° 160/2020, 161/2020, 

162/2020, 163/2020, 164/2020, 165/2020, 166/2020, 167/2020, 168/2020, 169/2020, 170/2020 

– Pregão Presencial Registro de Preço 61/2020. Objeto: Contratação de empresa para o 

fornecimento de materiais pedagógicos e diversos, para atender as necessidades das escolas 

municipais e creches, conforme solicitado pela secretaria de educação. Vencedor com menor 

preço por item: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME –. Valor global: R$ 

178.667,78 (cento e setenta e oito mil seiscentos e sessenta e sete reais e setenta oito 

centavos); L & V VAREJO ATACADO E SERVIÇO LTDA – Valor global: R$ 21.502,50 (vinte e 

um mil quinhentos e dois reais e cinquenta centavos); WERLI E VASCONCELOS LTDA – EPP 

– Valor global: R$ 79.267,50 (setenta e nove mil duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta 

centavos); DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI - ME – Valor global: R$ 117.690,00 (cento e 

dezessete mil seiscentos e noventa reais); EDITORA SÃO PAULO LTDA - ME – Valor global: 

R$ 37.476,85 (trinta e sete mil quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos); 

EMIRALDO ALVES DINIZ - ME – Valor global: R$ 4.510,10 (quatro mil quinhentos e dez reais 

e dez centavos); IDEAL PAPELARIA ATACADISTA LTDA - ME – Valor global: R$ 10.274,45 

(dez mil duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos); UNIVERSITÁRIA 

PAPELARIA EIRELI - ME – Valor global: R$ 18.173,40 (dezoito mil cento e setenta e três reais 

e quarenta centavos); TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA – EPP – Valor global: R$ 

61.239,30 (sessenta e um mil duzentos e trinta e nove reais e trinta centavos); L F DE SOUZA – 

ME – Valor global: R$ 105.080,00 (cento e cinco mil e oitenta reais); JULIANA CLAUDIA 

RIBEIRO DE LACERDA 05025418658 – Valor global: R$ 2.621,50 (dois mil seiscentos e vinte 

um reais e cinquenta centavos); Prazo de doze meses. Caratinga/MG, 07 de agosto de 2020. 

Welington Moreira de Oliveira – Prefeito Municipal.  

MUNICIPIO DE CARATINGA/MG - Extrato do Contrato n° 62/2020 – Pregão Presencial 

Registro de Preço 71/2020. Objeto: Aquisição de material de construção para reformas/ 

adaptações nos alojamentos das instituições de longa permanência, conforme solicitado pela 

secretaria de desenvolvimento social do município de caratinga. Vencedor com menor preço por 

item: L & V VAREJO ATACADO E SERVIÇO LTDA –. Valor global: R$ 3.687,75 (três mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos); Prazo de doze meses. 

Caratinga/MG, 17 de agosto de 2020. Welington Moreira de Oliveira – Prefeito Municipal.  

 



MUNICIPIO DE CARATINGA/MG - Extrato das Atas de Registro n° 171/2020, 172/2020 – 

Pregão Presencial Registro de Preço 69/2020. Objeto: Aquisição de medicamentos, para 

atendimento de ordens judiciais e de demandas não constantes na lista costumeira, com base na 

listagem de preços cmed/anvisa, destinados a secretaria municipal de saúde. Vencedor com 

menor preço por item: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA EIRELI - 

EPP –. Valor global: R$ 1.280.965,00 (um milhão duzentos e oitenta mil novecentos e sessenta e 

cinco reais); DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA –. Valor global: R$ 

279.965,00 (duzentos e setenta e nove mil novecentos e sessenta e cinco reais); Prazo de doze 

meses. Caratinga/MG, 17 de agosto de 2020. Welington Moreira de Oliveira – Prefeito Municipal.  

MUNICIPIO DE CARATINGA/MG - Extrato do Contrato n° 63/2020– Pregão Presencial 

Registro de Preço 58/2020. Objeto: Aquisição de materiais de construção para atender as 

necessidades da secretaria de agricultura na construção de pontos de ônibus de eucalipto na 

zona rural do município. Vencedor com menor preço por item: L & V VAREJO ATACADO E 

SERVIÇO LTDA - ME –. Valor global: R$ 66.800,00 (sessenta e seis mil e oitocentos reais); 

Prazo de doze meses. Caratinga/MG, 17 de agosto de 2020. Welington Moreira de Oliveira – 

Prefeito Municipal.  
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