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LICITAÇÕES 
 
 
 
Processo Licitatório Nº001/2022 - Tomada de Preços nº001/2022 
 Objeto: Contratação de empresa especializada para construção do novo 
prédio do CRAS Esperança, conforme anexos deste edital, incluindo o fornecimento 
de materiais, equipamentos e mão de obra. 
 - Ata de Julgamento de Recurso 
 
 
 
Processo Licitatório Nº002/2022 - Tomada de Preços nº002/2022 
 Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma da Quadra 
Poliesportiva Adalmo Passos Lopes, conforme projeto básico anexo a este edital, 
incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra. 
 - Ata de Julgamento de Recurso 
 
 
 
Processo Licitatório Nº003/2022 - Pregão Eletrônico nº001/2022 
 Objeto: Constitui objeto da presente licitação a aquisição de Veículo de 
Transporte Sanitário 0KM (Com Acessibilidade - 1 Cadeirante), conforme Resolução 
SES/MG Nº 7.791 de 21/10/2021, nas quantidades, qualidades e condições 
descritas no anexo I (termo de referência). 
 - Homologação 
 
 
 
Processo Licitatório Nº007/2022 - Pregão Eletrônico nº004/2022 Registro de 
Preços nº003 
 Objeto: Registro de preços para futura aquisição de Testes rápidos para 
SARS-CoV-2 por coleta de swabnasofaríngeo para os serviços da Secretaria 
Municipal de Saúde do município de Ribeirão Vermelho, nas quantidades, 
qualidades e condições descritas neste termo de referência. 
 - Homologação 
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Processo Licitatório Nº004/2022 - Pregão Eletrônico nº002/2022 
 Objeto: Constitui objeto da presente licitação registro de preços para 
possíveis e futuras aquisições de LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, por 
processamento UHT - Embalagem íntegra em sacos ou tetra park. Embalagem de 
1Litro. Com data de validade de no mínimo 30 dias da data de entrega, para atender 
às necessidades da Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social, de acordo 
com a demanda do Município, nas quantidades, qualidades e condições descritas no 
anexo I (termo de referência). 
 - Parecer Jurídico 
 - Edital 
 
 
 
 
 
 
PROCESSOS SELETIVOS 
 
 
 
Edital nº001/2022 
 Objeto: Processo Seletivo para contratação de Estágio Remunerado 
 - Homologação 
 
 
 
 
 
 
 
 
Links de Acesso: 
 
Licitação: 
http://www.transparenciamg.com.br/ribeiraovermelho/cont_pag8_ano2022_andamen
to.asp?pag=70 
 
Processos Seletivos 
http://docbox.com.br/ribeiraovermelho/getDocsSearch.php?form=20&idExer=32&per
gIdData=undefined&generica= 
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