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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 02/09/2022 | Edição: 168 | Seção: 3 | Página: 256

Órgão: Poder Judiciário/Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região

RETIFICAÇÃO

TRT 19ª Região - PROAD. 2041/2022 - Errata Publicação Diário Oficial da União - Publicado em

31/08/2022 | Seção 3 | Página 254, onde se lê: Objeto; Eventual aquisição materiais para manutenção do

parque de subestações do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, leia-se: Objeto: futura e eventual

aquisição de portas corta-fogo e materiais para manutenção periódica de portas corta-fogo do Tribunal

Regional do Trabalho da 19ª Região.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


