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LICITAÇÕES 
 
 
 
Processo Licitatório Nº043/2021 - Inexigibilidade de Licitação nº003/2021 - 
Credenciamento de Leiloeiro 

Objeto: Constitui objeto deste edital o credenciamento de leiloeiros oficiais 
para a realização de leilões destinados à alienação de bens inservíveis (móveis, 
veículos, máquinas, peças e material de informática), sob a administração deste 
Poder, conforme as disposições deste edital e de acordo com as condições previstas 
no Anexo I 
 - Contrato nº074/2021 
 
 
 
Processo Licitatório Nº059/2021 - Pregão Eletrônico nº005/2021 
 Objeto: Constitui objeto da presente licitação a aquisição de equipamentos e 
materiais permanentes para a atenção primária de Ribeirão Vermelho-MG, recurso 
da resolução SES/MG nº 7555 de 17 de junho de 2021, para estruturação e 
organização das equipes de Estratégia de Saúde da Família do município, conforme 
especificado no Anexo II da mesma nos termos da proposta do Ministério da Saúde 
nº 1320.01.0063747/2021-94 para atender às necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde, nas quantidades, qualidades e condições descritas no anexo I (termo de 
referência). 
 - Errata 
  

 
 
Processo Licitatório Nº062/2021 - Pregão Eletrônico nº007/2021 
 Objeto: Constitui objeto da presente licitação a aquisição de equipamentos e 
materiais permanentes para atender às necessidades das Secretarias de Saúde, 
Educação, Administração, Bem-Estar Social, Gabinete, Obras, Cultura nas 
quantidades, qualidades e condições descritas no anexo I (termo de referência). 
 - Parecer Jurídico 
 - Edital 
 - Extrato de publicação 
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PROCESSOS SELETIVOS 
 
 
- Edital nº006/2021 – SMS 
 Processo Seletivo Simplificado para contratação pro prazo determinado para 
o preenchimento das vagas para os cargos de Fisioterapeuta e Dentista do PSF, 
conforme Lei Municipal nº1.592 de 12 de maio de 2017, que dispõe sobre a 
contratação temporária por excepcional interesse público e Lei Complementar 
Municipal nº041 de 17 de agosto de 2009 e suas alterações posteriores que dispõe 
sobre o plano de cargos dos servidores do Executivo Municipal. 
 - Edital 
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