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COMPRAS E LICITAÇÕES 

PREFEITURA DE CÓRREGO FUNDO/MG. Tomada de Preços nº 003/2019. Procedimento Licitatório nº 0712019. 
Sessão Oficial dia 21/08/2019 às 12hs30mim. Objeto: Contratação de empresa na área de engenharia para prestação de 
serviços de recomposição de valas do tipo “operação tapa buraco” e construção de “passagem elevada” incluindo o 
fornecimento de material para diversas vias do Município de Córrego Fundo/MG. O Edital poderá ser retirado no site 
www.corregofundo.mg.gov.br ou solicitado no email pregoescorregofundo@gmail.com ou retirado na sede da Prefeitura 
Municipal. Informações pelo telefone (37) 3322-9202. Córrego Fundo/MG, 02 de agosto de 2019. Aline Patrícia da Silveira 
Leal. Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 
__________________________________________________________________________________________________ 

POLÍTICAS SOCIAIS 

ERRATA Publicado no Diário Oficial – Edição 364 – Ano - II de 01 de agosto de 2019, página 12 a 12 de 15. do EDITAL 
Nº. 02/2.019 dispõe sobre o processo seletivo e eletivo dos novos membros do Conselho Tutelar A equipe da Comissão 
Organizadora do processo seletivo e eletivo da eleição de novos membros do Conselho Tutelar de Córrego Fundo – MG, 
vem a público comunicar que fica previamente estabelecido o calendário do processo seletivo e eletivo: CONSIDERA: do 
Edital 02/2019, publicado dia 01 de agosto de 2019, no Diário Oficial, as observações nos os artigos 14 e 18. 14. O teste 
psicológico será realizado no dia 28/09/2019 de 08:00 horas às 17:00 horas, para avaliação individual de 30 minutos cada. 
E no dia 02/09/2019 será realizada a avaliação de grupo de 09:00 as 11 horas, leia-se: “O teste psicológico será realizado 
no dia 28/08/2019 de 08:00 horas às 17:00 horas, para avaliação individual de 30 minutos cada. E no dia 02/09/2019 será 
realizada a avaliação de grupo de 09:00 as 11 horas.”; 18. DO CALENDARIO ELEITORAL: Realização do teste psicológico 
será ente os dias 28/09/2019 e no dia 02/09/2019, de 08:00 horas às 17:00 horas, leia-se: “Realização do teste psicológico 
será ente os dias 28/08/2019 e no dia 02/09/2019, de 08:00 horas às 17:00 horas”. Córrego Fundo, 02 de agosto de 2019 
Cássio Henrique de Faria Presidente da Comissão Organizadora 
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