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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. Tomada 
de Preços nº 006/2022. Termo de Adjudicação e 
Homologação. O Município de Poté, através do 
seu representante legal, o Prefeito Municipal, 
Sr. Gildésio Sampaio de Oliveira, com base na 
Lei Federal n.º 8.666/93, e suas posteriores 
alterações, ADJUDICA o objeto licitado à LBN 
Edificações e Transportes Ltda - CNPJ: 
30.669.454/0001-10, com o valor global de R$ 
301.717,50 (trezentos e um mil setecentos e 
dezessete reais e cinquenta centavos) e 
homologa o Processo Licitató- rio nº 041/2022, 
sob a modalidade Tomada de Preços nº 
006/2022, que tem como objeto a contratação 
de empresa para execução das obras e serviços 
de pavimentação de vias públicas em pré 
moldado de concreto, com fornecimento total de 
material e mão de obra - ct: 1079521-52, 
programa: desenvolvimento regional, territorial e 
urbano, com forneci- mento total de material e 
mão de obra. Poté/MG, 24 de junho de 2022. 
Gildésio Sampaio de Oliveira, Prefeito Municipal 
de Poté. 
 ----------------//---------------//---------------- 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTÉ. 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022. Extrato do 
Contrato nº 044/2022. Contratante: Município de 
Poté; Contratada: LBN Edificações e 
Transportes Ltda - CNPJ: 30.669.454/0001-10. 
Objeto do contrato: execução das obras e 
serviços de pavimentação de vias públicas em 
pré moldado de concreto, com fornecimento 
total de material e mão de obra - CT: 1079521-
52, programa: desenvolvimento regional, 
territorial e urbano, com fornecimento total de 
material e mão de obra; Valor do Contrato: R$ 
301.717,50 (trezentos e um mil setecentos e 
dezessete reais e cinquenta centavos). 
Assinatura do Contrato: 24/06/2022; Vigência: 
até 31/12/2022. Poté/MG, 24 de junho de 2022. 
Gildésio Sampaio de Oliveira, Prefeito do 
Município. 
 
_______________________________________________ 

IX) Atos Oficiais 
Não há publicação. 
 
 
 
_______________________________________________________ 
X) Concursos Públicos 
Não há publicação. 
 
 
 
______________________________________________________ 
XI) Publicações Diversas 
Não há publicação. 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
XII) Poder Legislativo 
Não há publicação. 

 

 

 

 

 

 

 


