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PREFEITURA MUNICIPAL 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° 128/2020, RATIFICO a Dispensa por Justificativa n° 11/2020, cujo 
objeto é a Contratação, em caráter emergencial, de empresa para 
término das obras de construção de muro na Rua Augusto de Morais, 
tendo em vista queda de parte que estava em fase de execução. 
Empresa: CONSTRUTORA SDS EIRELI, inscrita no CNPJ: 26.762.525/0001-
58, R$ 435.094,4 (quatrocentos e trinta cinco mil noventa e quatro 
reais e quarenta e quatro centavos). Caratinga, 23 de julho de 2020 
– Welington Moreira de Oliveira – Prefeito Municipal. 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL 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° 129/2020, RATIFICO a Dispensa por Justificativa n° 12/2020, cujo 
objeto é a Contratação em caráter emergencial, de máquinas pesadas e 
caminhões, para desobstrução de vias do Município de Caratinga e 
estabilização de talude, conforme plano de trabalho aprovado pelo 
Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da Portaria nº 798 
de 01 de abril de 2020. Empresa: ANDRADE E NEIVA TRANSPORTES LTDA, 
inscrita no CNPJ: 03.114.652/0001-45, R$ 153.002,65 (cento e 
cinquenta e três mil dois reais e sessenta e cinco centavos). 
Caratinga, 23 de julho de 2020 – Welington Moreira de Oliveira – 
Prefeito Municipal. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG – Extrato do Contrato nº. 
49/2020 - Processo nº. 128/2020 – Dispensa por Justificativa nº. 
11/2020 – Objeto: contratação, em caráter emergencial, de empresa 
para término das obras de construção de muro na Rua Augusto de 
Morais, tendo em vista queda de parte que estava em fase de 
execução. Empresa: CONSTRUTORA SDS EIRELI, inscrita no CNPJ: 
26.762.525/0001-58, R$ 435.094,4 (quatrocentos e trinta cinco mil 
noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Caratinga/MG, 
24 de julho de 2020. Welington Moreira de Oliveira – Prefeito 
Municipal. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG – Extrato do Contrato nº. 
50/2020 - Processo nº. 129/2020 – Dispensa por Justificativa nº. 
12/2020 – Objeto: Contratação em caráter emergencial, de máquinas 
pesadas e caminhões, para desobstrução de vias do Município de 
Caratinga e estabilização de talude, conforme plano de trabalho 
aprovado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da 
Portaria nº 798 de 01 de abril de 2020. Empresa: ANDRADE E NEIVA 
TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ: 03.114.652/0001-45, R$ 
153.002,65 (cento e cinquenta e três mil dois reais e sessenta e 
cinco centavos). Caratinga/MG, 24 de julho de 2020. Welington 
Moreira de Oliveira – Prefeito Municipal. 
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