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MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG – EXTRATO DE RATIFICAÇÃO – No 
cumprimento do art. 26, da Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações, e, com vistas às justificativas contidas no 
Processo Administrativo n° 211/2020, Inexigibilidade 012/2020, 
RATIFICO a presente, cujo objeto é a contratação de empresa 
para fornecimento de tubos metálicos, para reconstrução de 
pontes no distrito de Santo Antônio do Manhuaçu. Empresa: ARMCO 
STACO S.A., inscrita no CNPJ/MF nº 72.343.882/0001-07. O valor 
global da contratação será da ordem de R$ 54.744,00 (cinquenta 
e quatro mil e setecentos e quarenta e quatro reais), haja 
vista que o preço encontra-se compatível com os praticados pelo 
fornecedor. Por decorrência, torna-se sem efeito a ratificação 
efetuada na data de 29/12/2020 e correspondente publicação no 
Diário Eletrônico do Município ocorrida em 05/01/2021, bem 
como, o extrato de contrato publicado em 05/01/2021. Caratinga, 
06 de janeiro de 2021– Welington Moreira de Oliveira – Prefeito 
Municipal. 
 

MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG – Extrato do Contrato n° 01/2021 – 
Processo Administrativo n° 211/2020, Inexigibilidade 012/2020. 
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de tubos 
metálicos, para reconstrução de pontes no distrito de Santo 
Antônio do Manhuaçu. Empresa: ARMCO STACO S.A. INDÚSTRIA 
METALURGICA, inscrita no CNPJ/MF nº 72.343.882/0001-07. O 
valor global da contratação será da ordem de R$ 54.744,00 
(cinquenta e quatro mil e setecentos e quarenta e quatro 
reais). Caratinga, 06 de janeiro de 2021 – Welington Moreira 
de Oliveira – Prefeito Municipal.  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG - Extrato de Cancelamento 
Preços Registrados – Processo Administrativo nº 198/2020, 
Pregão nº 107/2020 – ARP 256/2020. Objeto: Aquisição de 
medicamentos, para atender as necessidades da assistência 
farmacêutica e equipe do SAD do Município do Caratinga, 
conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde, Torna-
se público o cancelamento do Preço Registrado para o item 92 - 
Complexo B (polivitamínico), cujo a Detentora dos preços é a 
licitante ALFALAGOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 
05.194.502/0001-14, conforme motivação aliunde constante do 
Pedido de Cancelamento apresentado pela Detentora, constante 
dos autos do processo em epígrafe. Mais informações no (33) 
3329-8023 / 8019. Caratinga/MG, 04 de janeiro de 2021. 
Welington Moreira de Oliveira - Prefeito. 
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