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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG – Torna Público Extrato do Aditivo 

nº. 01 - Ata de Registro de Preços nº. 61/2020 - Processo Licitatório nº. 019/2020, 

modalidade Pregão Presencial N°. 10/2020 – Objeto: Aquisição de materiais diversos 

para utilização na pavimentação e calçamento de diversas vias públicas do Município de 

Caratinga. Detentora: DISK BRITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA. Fica 

reequilibrado o valor unitário do item 02 – Fornecimento de Emulsão Asfáltica RL- 1C, 

para confecção de Massa Asfáltica - Pré Misturado a Frio, para o valor de R$ 3.800,68 

(três mil e oitocentos reais e sessenta e oito centavos). Caratinga/MG, 22 de outubro de 

2020. Welington Moreira de Oliveira – Prefeito Municipal. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG - EXTRATO DE REVOGAÇÃO – 

Processo Licitatório n° 179/2020, Inexigibilidade 009/2020. O Prefeito Municipal de 

Caratinga, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei 

Federal 8.666/93, e CONSIDERANDO que há necessidade de se realizar um único 

Credenciamento (Exames constantes na Tabela de procedimentos, medicamentos e OPM 

do SUS, contida no site http://sigtap.datasus.gov.br e Exames sem código SUS; Resolve 

REVOGAR o processo licitatório supracitado, cujo, objeto é a Prestação de serviços 

laboratoriais para realização de exames básicos e complementares em atendimento aos 

usuários do serviço público de saúde.  A revogação q é motivada por razões de interesse 

público e em atenção ao princípio da eficiência, conforme motivação aliunde constante 

da Peça Informativa apresentada pela secretária Municipal de Saúde nos autos do 

processo em epígrafe. Mais informações no (33) 3329-8023 / 8019. Caratinga/MG, 26 de 

outubro de 2020. Welington Moreira de Oliveira - Prefeito. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG - EXTRATO DE REVOGAÇÃO – 

Processo Licitatório n° 180/2020, Inexigibilidade 010/2020. O Prefeito Municipal de 

Caratinga, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei 

Federal 8.666/93, e CONSIDERANDO que há necessidade de se realizar um único 

Credenciamento (Exames constantes na Tabela de procedimentos, medicamentos e OPM 

do SUS, contida no site http://sigtap.datasus.gov.br e Exames sem código SUS; Resolve 

REVOGAR o processo licitatório supracitado, cujo, objeto é a Contratação de laboratório 



de análises clínica/exames laboratoriais, para atender as necessidades das unidades de 

saúde. A revogação é motivada por razões de interesse público e em atenção ao 

princípio da eficiência, conforme motivação aliunde constante da Peça Informativa 

apresentada pela secretária Municipal de Saúde nos autos do processo em epígrafe. Mais 

informações no (33) 3329-8023 / 8019. Caratinga/MG, 26 de outubro de 2020. 

Welington Moreira de Oliveira - Prefeito. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG - Extrato de Edital – Pregão 

Presencial 108/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviço de instalação de alarme e fornecimento de equipamentos de segurança, para 

atender as necessidades das Secretariais Municipais de Caratinga. ABERTURA: 

09/11/2020 as 09h00min. O edital encontra-se à disposição na sede da Prefeitura e no 

site: www.caratinga.mg.gov.br. Mais informações no (33) 3329-8023 / 8019. 

Caratinga/MG, 26 de outubro de 2020. Bruno César Veríssimo Gomes – Pregoeiro.  

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG - Extrato de Edital – Pregão 

Presencial 110/2020. Objeto: Contratação de empresa para prover acesso à Internet 

pública, interligando os pontos remotos da administração pública. ABERTURA: 

09/11/2020 as 14h30min. O edital encontra-se à disposição na sede da Prefeitura e no 

site: www.caratinga.mg.gov.br. Mais informações no (33) 3329-8023 / 8019. 

Caratinga/MG, 26 de outubro de 2020. Bruno César Veríssimo Gomes – Pregoeiro.  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG - Extrato de Edital – Pregão 

Presencial 107/2020. 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. ABERTURA: 10/11/2020 as 09h00min. O 

edital encontra-se à disposição na sede da Prefeitura e no site: 

www.caratinga.mg.gov.br. Mais informações no (33) 3329-8023 / 8019. Caratinga/MG, 

22 de outubro de 2020. Bruno César Veríssimo Gomes – Pregoeiro.  

 
 
 

 
 
 
 
 

Travessa Cel. Ferreira Santos, 30 – Centro, Caratinga-MG 
www.caratinga.mg.gov.br 


		2020-10-26T17:14:08-0300
	Julimar Antonio Vianna




