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I) Gabinete do Prefeito 

Não há publicação. 

_______________________________________________________ 

II) Secretaria de Administração 

Não há publicação. 

_______________________________________________________ 

III) Secretaria de Educação 

Não há publicação. 

_______________________________________________________ 

IV) Secretaria de Saúde 

Não há publicação. 

_______________________________________________________ 

V) Controladoria Geral do Município 

Não há publicação. 

_______________________________________________________ 

VI) Secretaria de Assistência Social 

Não há publicação. 
_______________________________________________________ 

VII) Secretaria de Governo e Comunicação Social 

Não há publicação. 

_______________________________________________________ 

VIII)Licitações e contratos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTÉ. Pregão (Eletrônico) 
nº 16/2021. Aviso de Adiamento de Licitação. O 
Município de Poté comunica que a sessão do Pregão 
(Eletrônico) nº 16/2021, que tem como objeto o 
registro de preços para futura e eventual aqusição de 
dieta entereal e produtos para nutrição, inicialmente 
marcada para às 08 horas e 30 minutos, do dia 
5/5/2021, fica adiada para às 08 horas e 30 minutos, 
do dia 14/05/2021. Motivo: alterações no edital. 
Interessados poderão retirar o Edital no Edifício sede 
da Prefeitura Municipal de Poté, sala da CPL, localizada 
na Av. Getúlio Vargas, nº 306, Centro, Poté ou no site: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br ou 
www.pote.mg.gov.br. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTÉ. Pregão (Eletrônico) 

n° 17/2021. Aviso de Adiamento de Licitação. O 

Município de Poté comunica que a sessão do Pregão 

(Eletrônico) nº 17/2021, que tem como objeto o 

registro de preços para futura e eventual aqusição de 

material médico hospitalar, inicialmente marcada para 

às 11 horas, do dia 5/5/2021, fica adiada para às 10 

horas, do dia 14/05/2021. Motivo: alterações no edital. 

Interessados poderão retirar o Edital no Edifício sede 

da Prefeitura Municipal de Poté, sala da CPL, localizada 

na Av. Getúlio Vargas, nº 306, Centro, Poté ou no site: 

www.bbmnetlicitacoes.com.br ou 

www.pote.mg.gov.br.  

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTÉ. Pregão (Presencial) 
n° 18/2021. Aviso de Licitação. Objeto da Licitação: 
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 
alimentos para alimentação escolar. Data e horário da 
sessão: 12/5/2021 às 09 horas. Os iteressados poderão 
retirar o Edital no Edifício  sede da Prefeitura Municipal 
de Poté, sala da CPL ou através do site: 
www.pote.mg.gov.br.  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTÉ. Pregão (Presencial) 

19/2021. Aviso de Licitação. Objeto da Licitação: 

registro de preços para futura e eventual aquisição de 

cestas básicas. Data e horário da sessão: 12/5/2021 às 

10 horas e 30 minutos. Os iteressados poderão retirar 

o Edital no Edifício  sede da Prefeitura Municipal de 

Poté, sala da CPL ou através do site: 

www.pote.mg.gov.br. Poté, 28/4/2021. Jeferson 

Gomes dos Santos, Presidente da CPL.   
______________________________________________________ 

IX) Atos Oficiais 

Não há publicação. 

_______________________________________________________ 

X) Concursos Públicos 
Não há publicação. 

_______________________________________________________ 
XI) Publicações Diversas 
Não há publicação. 
_______________________________________________________ 
XII) Poder Legislativo 
Não há publicação. 
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