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RETIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA INEXIGIBILIDADE DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO 

 
Tendo em vista o erro material ocorrido na publicação da justificativa da 

inexigibilidade de chamamento público, passamos a correção:  

Onde se lê: “Em atendimento ao artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014, a 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social faz saber que está exigindo o chamamento 

público para repasse de Recursos ao Asilo Dr. Carlos Romeiro, conforme projeto 

apresentado para reforma predial em vários espaços com o devido acompanhamento e 

fiscalização do CMICL da execução do projeto em virtude de no momento ser a única 

instituição de longa permanência de idosos, com registro devidamente aprovado no Conselho 

Municipal do Idoso de Conselheiro Lafaiete e que se trata de instituição com atuação 

exclusiva em nosso município e devidamente registrada no Conselho Municipal do Idoso 

como determina a Lei Federal 10.741 de 1 de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, em seu 

artigo 48 com seu parágrafo único e seus incisos”. 

Leia-se: “Em atendimento ao artigo 31 c/c artigo 32 da Lei Federal nº 

13.019/2014, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social faz saber que está 

inexigindo o chamamento público para repasse de Recursos ao Asilo Dr. Carlos Romeiro, 

conforme projeto apresentado para reforma predial em vários espaços com o devido 

acompanhamento e fiscalização do CMICL da execução do projeto em virtude de no 

momento ser a única instituição de longa permanência de idosos, com registro devidamente 

aprovado no Conselho Municipal do Idoso de Conselheiro Lafaiete e que se trata de 

instituição com atuação exclusiva em nosso município e devidamente registrada no Conselho 

Municipal do Idoso como determina a Lei Federal 10.741 de 1 de outubro de 2003 – Estatuto 

do Idoso, em seu artigo 48 com seu parágrafo único e seus incisos”  

 

Conselheiro Lafaiete, 28 de Dezembro de 2021. 
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Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

 


