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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG - EXTRATO DE RESULTADO – Pregão Presencial 001/2019. 

Objeto: aquisição de baterias automotivas, destinadas a manutenção dos diversos veículos da frota 

Municipal. Vencedores com menor preço por item: P. C. VIEIRA JUNIOR & CIA LTDA – ME: itens 04 e 05 – 

valor global final: R$ 23.890,00 (vinte e três mil e oitocentos e noventa reais); PNEUS LÍDER PEÇAS E 

SERVIÇOS EIRELI – ME: itens 01, 03 e 06 – valor global final: 26.385,00 (vinte e seis mil e trezentos e 

oitenta e cinco reais). Caratinga/MG, 07 de fevereiro de 2019. Bruno César Veríssimo Gomes – Pregoeiro. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA – Torna Público – Extrato de Aditivo Nº. 003 - Processo 

Administrativo N°. 202/2017, Tomada de Preço nº 003/2017– Objeto: Contratação de empresa para 

execução de obras de reformas e ampliação nas escolas e centros de educação infantil da rede municipal 

de ensino.  Contratado: JARI – SEGURANÇA E LOGÍSTICA EMPRESARIAL EIRELI – ME. CNPJ: 

20.256.613/0001-00. Fica prorrogado o presente contrato a partir de 31/12/2018 à 31/12/2019. 

Caratinga/MG – 28/12/2018 – Welington Moreira de Oliveira – Prefeito Municipal. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA – Torna Público Extrato do Aditivo 09 do Contrato nº. 083/2013 

- Processo nº 140/2013 – Concorrência Nº. 003/2013 – Objeto: a contratação de empresa especializada 

no ramo de construção civil, para execução por preço global, de obra de Escola Pública de Educação 

Infantil - Proinfância - Tipo B, do Governo Federal, no Município de Caratinga. Contratada: CONSTRUTORA 

SDS S.A. Fica prorrogado o presente contrato por um período de 12 (doze) meses e também fica 

reajustado o valor de R$ 24.035,05 (vinte e quatro mil trinta e cinco reais e cinco centavos) que 

corresponde a 3,97 % do remanescente do respectivo contrato. Caratinga/MG – 18.12.2018. Welington 

Moreira de Oliveira – Prefeito Municipal. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA – Torna Público Extrato do Aditivo nº. 02 do Contrato nº. 

017/2017 - Processo nº 053/2016 – Pregão Presencial para Registro de Preço Nº. 032/2016 – Objeto: 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação, hospedagem e suporte 

técnico do software público E-SUS atenção Básica. Contratada: CIVITA – INTELIGÊNCIA GOVERNAMENTAL 

– ME. Fica prorrogado o presente contrato por um período de 12 (doze) meses. Caratinga/MG – 

28.12.2018. Welington Moreira de Oliveira – Prefeito Municipal. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA – Torna Público Extrato do Aditivo nº. 07 do Contrato nº. 

033/2014 - Processo nº 016/2014 – Pregão Presencial Nº. 008/2014 – Objeto: contratação de serviços 

especializados para limpeza pesada de ruas, canteiros, margens de rios e córregos, boca de lobo, dentre 

outros serviços ligados à limpeza urbana e rural e manutenção de pavimentos, para atender diversas 

demandas, inclusive na limpeza para combate ao mosquito da dengue, com limpeza de lotes e margens 

de rios e córregos, e outros locais de foco do mosquito. Contratada: WF EMPREENDIMENTOS E 

CONSTRUÇÕES DIVINENSE EIRELI LTDA. Fica prorrogado o presente contrato por um período de 03 (três) 

meses. Caratinga/MG – 28/12/2018. Welington Moreira de Oliveira – Prefeito Municipal. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA – Torna Público Extrato do Aditivo 13 do Contrato nº. 018/2014 

- Processo nº 006/2014 – Pregão Nº. 003/2014 – Objeto: contratação de empresa(s) para prestação de 

serviços de coleta, transporte, tratamento adequado na forma da legislação pertinente de resíduos 

sólidos de saúde do município de Caratinga (sede), varrição e coleta de lixo domiciliar, e coleta seletiva de 

materiais recicláveis, para atendimento das demandas da secretaria de meio ambiente. Contratada: 

CONSTRURBAN LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA CNPJ: 00.865.526/0001-34. Fica prorrogado o presente 

termo para um período de 02 (dois) meses. Caratinga/MG – 28/12/2018. Welington Moreira de Oliveira – 

Prefeito Municipal. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA – Torna Público Extrato do Aditivo 07 do Contrato nº. 019/2014 

- Processo nº 006/2014 – Pregão Nº. 003/2014 – Objeto: contratação de empresa(s) para prestação de 

serviços de coleta, transporte, tratamento adequado na forma da legislação pertinente de resíduos 

sólidos de saúde do município de Caratinga (sede), varrição e coleta de lixo domiciliar, e coleta seletiva de 

materiais recicláveis, para atendimento das demandas da secretaria de meio ambiente. Contratada: 

ECOLIFE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME. Fica prorrogado o presente termo para um período de 02 

(dois) meses. Caratinga/MG – 28/12/2018. Welington Moreira de Oliveira – Prefeito Municipal. 
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