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CHAMAMENTO PARA O CREDENCIAMENTO Nº 007/2016  

 

CREDENCIAMENTO N.º 007/2016 – PROCESSO N.º 184/2016 
 

  

                    

O MUNICÍPIO DE ARAGUARI, no Estado de Minas Gerais, através do Secretário Municipal 

de Saúde, comunica aos interessados que, com base na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 

1.993 e suas alterações posteriores, e Decreto Municipal n.º 107/2013, alterado pelo Decreto n.º 

034/2017, novo chamamento para o Credenciamento nº 007/2016 destinado a SELEÇÃO DE 

PESSOAS FÍSICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE 

ULTRASSONOGRAFIA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO, mediante contrato 

formalizado de acordo com o Edital nº 007/2016 – processo nº 184/2016, para suprir a demanda 

da Secretaria Municipal de Saúde nos dias em que não há profissional para atender os usuários 

que necessitam de atendimento imediato, especialmente os casos de urgência e emergência. 

Devendo a documentação necessária ser entregue no Departamento Administrativo de Licitações 

da Secretaria Municipal de Saúde, sediado na Rua Doutor Afrânio n.º 163, salas 02 e 03, até as 

15h00min do dia 23 de Outubro de 2017, momento em que se dará a abertura dos invólucros. 

Ficam convocados todos aqueles que tiverem o interesse na matéria e que se enquadrarem nas 

condições estabelecidas no inteiro teor do Edital, cujas cópias poderão ser obtidas no endereço 

acima mencionado, em qualquer dia útil e durante o expediente normal, mediante o recolhimento 

da quantia de R$ 5,00 (cinco reais), que deverá ser depositada na conta nº 33-0, Agência 0096, 

operação 006 – Poder Público, da Caixa Econômica Federal S/A, ou gratuitamente através do 

site da Prefeitura Municipal de Araguari/MG www.araguari.mg.gov.br mais informações pelo 

telefone (034) 3690- 3214.     
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