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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. Aviso 

de Licitação. Pregão (Eletrônico) nº 033/2022 

Objeto da Licitação: aquisição de ônibus escolares. 

Data e horário da sessão: 19/9/2022, às 8 horas. 

Interessados poderão retirar o Edital no site: 

www.pote.mg.gov.br ou licitardigital.com.br ou 

solicitado através do e-mail: 

licitacao@pote.mg.gov.br. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTÉ. Aviso 

de Licitação. Pregão (Eletrônico) nº 039/2022 

Objeto da Licitação: prestação de serviços de 

locação de veículos. Data e horário da sessão: 

19/9/2022, às 16 horas. Interessados poderão retirar 

o Edital no site: www.pote.mg.gov.br ou 

licitardigital.com.br ou solicitado através do e-

mail: licitacao@pote.mg.gov.br. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTÉ. Aviso 

de Licitação. Pregão (Eletrônico) nº 035/2022. 

Objeto da Licitação: aquisição de trator agrícola. 

Data e horário da sessão: 19/9/2022, às 10 horas. 

Interessados poderão retirar o Edital no site: 

www.pote.mg.gov.br ou licitardigital.com.br ou 

solicitado através do e-mail: 

licitacao@pote.mg.gov.br. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTÉ. Aviso 

de Licitação. Pregão (Eletrônico) nº 036/2022 

Objeto da Licitação: aquisição de ambulância. Data 

e horário da sessão: 19/9/2022, às 11 horas. 

Interessados poderão retirar o Edital no site: 

www.pote.mg.gov.br ou licitardigital.com.br ou 

solicitado através do e-mail: 

licitacao@pote.mg.gov.br. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTÉ. Aviso 

de Licitação. Pregão (Eletrônico) nº 038/2022. 

Objeto da Licitação: aquisição de equipamento 

diagnóstico (ultrassom). Data e horário da sessão: 

19/9/2022, às 15 horas. Interessados poderão retirar 

o Edital no site: www.pote.mg.gov.br ou 

licitardigital.com.br ou solicitado através do e-

mail: licitacao@pote.mg.gov.br.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTÉ. Aviso 

de Licitação. Pregão (Eletrônico) nº 034/2022 

Objeto da Licitação: aquisição de van de 15 

lugares. Data e horário da sessão: 19/9/2022, às 9 

horas. Interessados poderão retirar o Edital no site: 

www.pote.mg.gov.br ou licitardigital.com.br ou 

solicitado através do e-mail: 

licitacao@pote.mg.gov.br. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTÉ. Aviso 

de Licitação. Pregão (Eletrônico) nº 037/2022. 

Objeto da Licitação: aquisição de van com 

acessibilidade. Data e horário da sessão: 19/9/2022, 

às 13 horas e 30 minutos. Interessados poderão 

retirar o Edital no site: www.pote.mg.gov.br ou 

licitardigital.com.br ou solicitado através do e-

mail: licitacao@pote.mg.gov.br 

_______________________________________________ 

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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