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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO EMERGENCIAL Nº 01/2021.
SITUAÇÃO EMERGENCIAL GERADA PELA PANDEMIA COVID-19

 

Nota de Esclarecimento 02/2021
A Comissão de Acompanhamento do Edital de Chamamento Público Emergencial nº
01/2021, situação emergencial gerada pela Pandemia Covid-19, no uso de suas
atribuições, torna público para conhecimento dos interessados, o seguinte
esclarecimento em relação ao referido Edital:

 

No que tange ao item 8.1: “Serão aceitas as inscrições devidamente protocoladas
no link http://sistema.seguranca.mg.gov.br, pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis
contados a partir da publicação deste edital de Chamamento”;

 

 
Considerando a prerrogativa de autotutela da Administração Pública de rever seus
próprios atos para alcançar aspectos de legalidade, e assim, assegurar a regularidade
dos atos;
 
Resolve:

1. Esclarecer:
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Foi publicada Retificação 02/2021, no dia 07/07/2021, no site da Secretaria de Estado
de Justiça e Segurança Pública www.seguranca.mg.gov.br, constando a seguinte
informação no item 2 – “Reabrir e prorrogar o prazo das inscrições deste Chamamento
Público Emergencial nº 01/2021, por 2 (dois) dias úteis, a contar da data de publicação
desta Retificação”; portanto dias 07 e 08/07/2021.
 
Conforme consta no Edital de Chamamento Público Emergencial 01/2021 item 9.4: “O
resultado preliminar do Deferimento de Inscrições será divulgado na página eletrônica
da SEJUSP - http://www.seguranca.mg.gov.br- 8 (oito) dias úteis após o término das
inscrições”; portanto, dia 20/07/2021.
 
No entanto, esclarecemos que a publicação deste resultado preliminar do Deferimento
de Inscrições será Retificado, e  será publicado no dia 02/08/2021, conforme
especificado abaixo:
 
2.       Retificar:
Onde se lê: “item 9.4. O resultado preliminar do Deferimento de Inscrições será
divulgado na página eletrônica da SEJUSP - http://www.seguranca.mg.gov.br- 8
(oito) dias úteis após o término das inscrições.“
 
Leia-se: “item 9.4. O resultado preliminar do Deferimento de Inscrições será
divulgado na página eletrônica da SEJUSP - http://www.seguranca.mg.gov.br- 17
(Dezessete) dias úteis após o término das inscrições, a saber: 02.08.2021. “
 

 

 Belo Horizonte, 16 de julho de 2021

 

ROGÉRIO GRECO
Secretário de Justiça e Segurança Pública

 

                                                                                             

Documento assinado eletronicamente por Rogério Greco, Secretário de
Estado de Justiça e Segurança Pública, em 16/07/2021, às 17:33,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 32423739 e o código CRC 389EAB93.

Referência: Processo nº 1450.01.0012771/2021-83 SEI nº 32423739
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