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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG -  Extrato de Adendo ao Edital – 
Pregão Presencial 080/2019. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de um 
elevador hidráulico e uma batedeira de cereais para trator, atendendo as necessidades 
da Secretaria de Obras Públicas e de Agricultura do Município de Caratinga, fica 
REMARCADA a data e horário para protocolo dos envelopes, credenciamento dos 
representantes e abertura dos envelopes, para o dia 25 de setembro de 2019 as 13:00 
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, 10 de setembro de 2019. Bruno César Veríssimo Gomes – 
Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG - EXTRATO DE RESULTADO – 
Pregão Presencial 082/2019. 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. Certame 
considerado DESERTO, pelo não comparecimento de interessados. Mais informações no 
(33) 3329-8023 / 8019. Caratinga/MG, 11 de setembro de 2019. Bruno César Veríssimo 
Gomes – Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG -  Extrato de Adendo ao Edital – 
Pregão Presencial 082/2019. 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, fica 
REMARCADA a data e horário para protocolo dos envelopes, credenciamento dos 
representantes e abertura dos envelopes, para o dia 24 de setembro de 2019 as 13:00 
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, 11 de setembro de 2019. Bruno César Veríssimo Gomes – 
Pregoeiro. 
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