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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG - EXTRATO DE RESULTADO – 

Pregão Presencial 124/2019. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 

peças, prestação de serviços de conserto, aferição e selagem em equipamento 

cronotacógrafo, destinados a manutenção dos veículos leves e pesados da frota oficial da 

Prefeitura de Caratinga. Certame considerado DESERTO, pelo não comparecimento de 

interessados. Mais informações no (33) 3329-8023 / 8019. Caratinga/MG, 23 de janeiro 

de 2020. Bruno César Veríssimo Gomes – Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG - Extrato de Adendo ao Edital – 

Pregão Presencial 124/2019. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 

peças, prestação de serviços de conserto, aferição e selagem em equipamento 

cronotacógrafo, destinados a manutenção dos veículos leves e pesados da frota oficial da 

Prefeitura de Caratinga, fica REMARCADA a data e horário para protocolo dos envelopes, 

credenciamento dos representantes e abertura dos envelopes, para o dia 12 de fevereiro 

de 2020 as 09:00 horas. O adendo encontra-se à disposição na sede da Prefeitura e no 

site: www.caratinga.mg.gov.br. Pregoeiro e Equipe de Apoio. Mais informações no (33) 

3329-8023 / 8019. Caratinga/MG, 29 de janeiro de 2020. Bruno César Veríssimo Gomes 

– Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG - Extrato de Julgamento de Recurso 

Administrativo – – Processo Administrativo nº 137/2019, Concorrência nº 004/2019. 

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de recapeamento 

asfáltico em vias públicas urbanas do Município de Caratinga. Nos termos do artigo 109, 

parágrafo 4º, da Lei n. 8.666/93, decido: Julgar TOTALMENTE PROCEDENTE o recurso 

da empresa 3T LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA para NÃO ENQUADRAR como 

beneficiárias da Lei nº 123/2006 ao licitante CONSÓRCIO 

WORK/SUDESTE/PRESANGER, em razão do não atendimento às condições de 

enquadramento previsto no instrumento convocatório e na legislação pertinente, 

conforme motivação aliunde constante da Peça Informativa apresentada pela CPL nos 

autos do processo em epígrafe. Mais informações no (33) 3329-8023 / 8019. 

Caratinga/MG, 30 de janeiro de 2020. Welington Moreira de Oliveira - Prefeito. 
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