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MUNICÍPIO DE CARATINGA – Torna Público Extrato do Aditivo 10 do Contrato nº. 
28/2019 - Processo nº 106/2018 – Tomada de Preços Nº. 005/2018 – Objeto: 
Contratação de empresa para execução de obras e serviços na reforma e ampliação do 
Mercado Municipal de Caratinga, conforme convênio nº. 5463, nº. SIGCON 
5031000199/2018 – Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, SETOP. 
Contratada: MINAS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP. Fica prorrogado a 
vigência do Contrato nº 28/2020 pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir do dia 
23/06/2020, encerrando sua vigência no dia 21/09/2020, podendo ainda ser prorrogado 
por iguais períodos até o limite de 60 meses contados do pacto inicial. Caratinga/MG, 23 
de junho de 2020. Welington Moreira de Oliveira – Prefeito Municipal. 
 
MUNICÍPIO DE CARATINGA – Torna Público Extrato do Aditivo 11 do Contrato nº. 
28/2019 - Processo nº 106/2018 – Tomada de Preços Nº. 005/2018 – Objeto: 
Contratação de empresa para execução de obras e serviços na reforma e ampliação do 
Mercado Municipal de Caratinga, conforme convênio nº. 5463, nº. SIGCON 
5031000199/2018 – Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, SETOP. 
Contratada: MINAS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP. Ficam acrescidos os itens 
descritos planilha intitulada “Reprogramação do Mercado Municipal”, no valor de R$ 
165.359,90 (cento e sessenta e cinco mil trezentos e cinquenta e nove reais e noventa 
centavos). Caratinga/MG, 23 de junho de 2020. Welington Moreira de Oliveira – Prefeito 
Municipal. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG – Extrato de Retificação - Processo 
nº 034/2019 – Concorrência Pública nº. 003/2019. Objeto: Contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços de engenharia e desenvolvimento de solução 
de software para contemplar um sistema de informações geográficas para apoio a 
tributação urbana, incluindo a atualização do código tributário, cadastro imobiliário e geo 
cadastro técnico multifinalitário, personalizado ao município de Caratinga/MG. Retifica-se: 
Extrato de Aditivo n° 01 ao Contrato n° 62/2019, publicado no dia 30 de julho de 2020 – 
Diário Oficial Eletrônico – ANO IV – Edição nº 4316. Onde se lê: Fica reajustado o valor 
do presente contrato, com base no Índice Geral do Preço do Mercado IGPM-FGV, em 
7,3133 % (acumulado nos últimos 12 meses), com o valor mensal passando a vigorar 
em R$ 7.269,00 (sete mil duzentos e sessenta e nove reais). Fica prorrogado o presente 
contrato pelo período de 07 (sete) meses, a partir do dia 12/06/2020 encerrando sua 
vigência no dia 31/12/2020, leia-se: Fica reajustado o valor do presente contrato, com 
base no Índice Geral do Preço do Mercado IGPM-FGV, em 7,3133 % (acumulado nos 
últimos 12 meses), com o valor mensal passando a vigorar em de R$ 10.731,33 (dez mil 
setecentos e trinta e um reais e trinta e três centavos). Fica prorrogado o presente 
contrato pelo período de 12 (doze) meses, encerrando sua vigência no dia 12/07/2021. 
Caratinga/MG, 04 de agosto 2020. Bruno César Veríssimo Gomes – Pregoeiro. 
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