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LICITAÇÕES E COMPRAS 

Ofício: 03/SMS/2020. Córrego Fundo, 21 de janeiro de 2021. Assunto: Solicitação (Faz). Prezada Sra. Aline, Pelo 

presente informo que o produto apresentado pela empresa AMP Hospitalar Eireli - ME, CNPJ: 16.698.619/0001-51, 

como amostra do item 98 “Three Way, torneira descartável 3 vias, Estéril (Esterilizado por óxido de etileno), Possui 

tampa protetora, apirogênico, fabricada em polietileno e policarbonato.” está em conformidade com a descrição 

no termo de referência do Processo Licitatório nº 079/2020, Pregão Eletrônico nº 039/2020. À disposição para 

dirimir dúvidas. Atenciosamente, Alessandra Lopes de Faria, Secretária Municipal de Saúde. 

 

SAÚDE 

Errata: O Município de Córrego Fundo/MG torna pública a retificação dos itens do Processo Seletivo de Provas de 

Títulos 001/2021, publicado no diário oficial do município na data do dia 11 de janeiro de 2021, na edição 685. Item 

5.1 que consta do Processo de Seleção, onde se lê - O processo seletivo será realizado no dia 26 de Janeiro de 2021, 

no horário de 12H as 18H, leia-se: O processo seletivo será realizado no dia 29 de Janeiro de 2021, no horário de 

12H às 18H. Item 7.1 que consta Divulgação do Resultado Preliminar, Recurso e Resultado final, onde se lê: O 

resultado preliminar do Processo Seletivo será afixado no Mural de Avisos da Prefeitura e da Secretaria de Saúde 

no dia 27 de Janeiro de 2021, leia-se: O resultado preliminar do Processo Seletivo será afixado no Mural de Avisos 

da Prefeitura e da Secretaria de Saúde no dia 01 de Fevereiro de 2021. Item 7.2, onde se lê: Após a divulgação do 

resultado oficial, o candidato terá o prazo de 02 (dois dias) para interpor recurso, que deverá ser enviado via SEDEX 

para a Secretaria Municipal de Saúde, entre os dias 28 e 29 de Janeiro de 2021, no horário das 12h00min às 

16h00min, leia-se: Após a divulgação do resultado oficial, o candidato terá o prazo de 02 (dois dias) para interpor 

recurso, que deverá ser enviado via SEDEX para a Secretaria Municipal de Saúde, entre os dias 02 e 03 de Fevereiro 

de 2021, no horário das 12h00min às 16h00min. Item 7.3, onde se lê, O resultado final será divulgado no dia 05 de 

fevereiro de 2021, através de avisos afixados no quadro de publicações da Prefeitura de Córrego Fundo na Rua 

Joaquim Gonçalves, nº. 493, Mizael Bernardes, em Córrego Fundo – MG, no diário oficial e no site da Prefeitura, 

leia-se: O resultado final será divulgado no dia 09 de fevereiro de 2021, através de avisos afixados no quadro de 

publicações da Prefeitura de Córrego Fundo na Rua Joaquim Gonçalves, nº. 493, Mizael Bernardes, em Córrego 

Fundo – MG, no diário oficial e no site da Prefeitura. 

As demais informações permanecem inalteradas. 

Justificativa: As alterações se fizeram necessárias devido os problemas ocasionados pela pandemia, visto que, 

houve comprometimento na entrega do correio. 

Córrego Fundo, 22 de Janeiro de 2021. 

 

http://www.corregofundo.mg.gov.br/


 
Córrego Fundo, 22 de janeiro de 2021 - EDIÇÃO: 693 – ANO III – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br 

                                                                                                                                                                       Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
Página 2 de 2 

 
 

 

http://www.corregofundo.mg.gov.br/

		2021-01-22T16:16:34-0300
	DANILO OLIVEIRA CAMPOS:06963547645




