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Departamento de Licitações, Contratos e Compras
Prefeitura Municipal de Inconfidentes – MG.
Despacho Prefeito Municipal - Processo nº.
020/2018. Processo de Inexigibilidade nº. 002/2018.
Credenciamento
nº
001/2018
Objeto:
Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação
de serviços de consultas médicas, nas especialidades
de Ginecologista e Psiquiatra, reconhecidas pelo
Conselho Regional de Medicina em atos normativos
competentes, sendo o atendimento na UBS (Unidade
Básica de Saúde) Mario Pistelli, do Município de
Inconfidentes/MG, tendo como referência o preço
Tabela da Prefeitura Municipal de Inconfidentes/MG,
para atendimento da população municipal que
depende do Sistema Único de Saúde – SUS”Despacho: “Pelo exposto e considerando os
documentos acostados aos autos, o parecer jurídico
da Consultoria e a justificativa do preço, considero
estarem presentes os requisitos para a contratação
direta, por inexigibilidade, com fundamento no art.
25, da Lei Federal n.º 8.666/93 e RATIFICO o
presente processo de inexigibilidade.”. Data:
30.01.2018. DÉCIO BONAMICHI – Prefeito Municipal.

www.inconfidentes.mg.gov.br ,seguindo passos
GOVERNO > LICITAÇÃO > EDITAL - Rodnei Francisco
de Oliveira - Chefe do Depto de Licitações, Contratos
e Compras.
PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES – MG.
Aviso de Licitação. Encontra-se aberta junto a esta
Prefeitura Municipal o Processo nº. 023/2018,
modalidade Pregão Presencial nº 006/2018, do tipo
menor preço por item, para registro de preços para
contratação de microempresas, empresas de
pequeno porte ou equiparadas para compromisso de
fornecimento de materiais de expediente para a
Prefeitura
Municipal
de
Inconfidentes.
O
credenciamento e abertura dos envelopes dar-se-á
no dia 16.02.2018, às 09 horas. O instrumento
convocatório e o Software da proposta eletrônica em
inteiro teor estará à disposição dos interessados de
2ª a 6ª feira, das 12h às 17h, na Rua Engenheiro
Álvares Maciel, nº 190, centro, Inconfidentes, CEP:
37576-000 – e no site www.inconfidentes.mg.gov.br
seguindo passos GOVERNO > LICITAÇÃO > EDITAL Tel. (35) 3464-1014 - Rodnei Francisco de Oliveira Chefe do Depto de Licitações, Contratos e Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES – MG.
Aviso de Credenciamento. Encontra-se aberta junto
a esta Prefeitura Municipal o Credenciamento Processo nº. 020/2018. Processo de Inexigibilidade
nº. 002/2018. Objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas para prestação de serviços de consultas
médicas, nas especialidades de Ginecologista e
Psiquiatra , reconhecidas pelo Conselho Regional de
Medicina em atos normativos competentes, sendo o
atendimento na UBS (Unidade Básica de Saúde)
Mario Pistelli, do Município de Inconfidentes/MG,
tendo como referência o preço Tabela da Prefeitura
Municipal de Inconfidentes/MG, para atendimento
da população municipal que depende do Sistema
Único de Saúde – SUS”. O credenciamento das
empresas interessadas, do dia 30 de Janeiro de 2018
a 28 de Fevereiro de 2018, no horário das 12h:00min
às 17h:00min., na Sala de Licitações, situada na Rua
Engenheiro Álvares Maciel nº 190, centro,
Inconfidentes/MG. O instrumento convocatório em
inteiro teor estará à disposição dos interessados de
2ª a 6ª feira, das 12h às 17h, na Rua Engenheiro
Álvares Maciel, 190, centro, Inconfidentes, CEP:
37576-000. Tel. (35) 3464-1014 - E no site
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