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PROCESSOS LICITATÓRIOS 
 
 
 
Processo Licitatório Nº024/2022 - Pregão Eletrônico nº008/2022 
 Objeto: Registro de Preço para aquisição de Medicamentos de A a Z através 
de maior desconto percentual da Tabela Oficial da Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamentos "CMED" constante no site da ANVISA em atendimento à 
Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Vermelho/MG 
 - Edital 
 - Parecer Jurídico 
 
 
Processo Licitatório Nº025/2022 - Pregão Presencial nº001/2022 
 Objeto: Constitui objeto da presente licitação registro de preços para 
possíveis e futuras aquisições de materiais para manutenção de drenagem de água 
pluvial do Bairro Morada Nova e ferragens do telhado do Galpão de Obras do 
município, nas quantidades, qualidades e condições descritas no anexo I (termo de 
referência). 
 - Edital 
 - Parecer Jurídico 
 
 
Processo Licitatório Nº027/2022 - Pregão Eletrônico nº009/2022 
 Objeto: Constitui objeto da presente licitação a aquisição de equipamentos e 
materiais permanentes para Unidade Básica de Saúde de Ribeirão Vermelho-MG, 
recurso da Proposta nº 13874.373000/1210-01, para atender às necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde, nas quantidades, qualidades e condições descritas 
no Anexo I (termo de referência). 
 - Edital 
 
 
Processo Licitatório Nº028/2022 - Pregão Eletrônico nº010/2022 
 Objeto: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços na implantação do Prontuário Eletrônico 
do Cidadão- PEC/ESUS (sistema disponibilizado gratuitamente pelo DATASUS às 
Unidades de Saúde Municipais) com treinamento, suporte técnico e assessoria para 
atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Vermelho. 
 - Edital  
 - Parecer Jurídico 
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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 Sessão 
 
 
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 Sessão 
 
 
 
PORTARIAS 
 
 
- Portaria nº2.312 de 30 de março de 2022 
 Dispõe sobre convocação de aprovado em Processo Seletivo Simplificado - 
Edital nº001/2021 SME 
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