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ERRATA CHAMADA PÚBLICA Nº 002.19 

Processo nº 2420065/2019 
 
 
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA - FASPG. ERRATA. Chamada Pública 

nº 002/19. Processo nº 2420065/2019. Referente a publicação do dia 07 de outubro de 2019, no item 

7.4.7.1. Descritivo dos critérios de julgamento; B. Detalhamento do Plano de Aplicação; B2.Valores 

para pagamento de pessoal: Os valores estabelecidos para cada item/folha de pagamento, previsto no 

plano de aplicação, serão de acordo com o teto salarial dos servidores municipais e as equipes devem 

ser formadas em consonância com as Resoluções do CNAS nº 17/11 e nº 09/14. Substituir por: Os 

valores estabelecidos para cada item/folha de pagamento, vinculados à execução do objeto, 

pagos com recursos da parceria e dimensionados no Plano de Aplicação, deverão ter como 

referência os pisos salariais dos servidores públicos municipais e/ou de acordo com os 

reajustes e garantias convencionais dos pisos estabelecidos por sindicatos, associações de 

classe ou de categoria profissional envolvida, não podendo ser inferior a estes. As equipes 

devem ser formadas em consonância com as Resoluções do CNAS nº 17/11 e nº 09/14.  

 

 

 

 

ERRATA CHAMADA PÚBLICA Nº 003.19 

Processo nº 2770338/2019 
 

 

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA - FASPG. ERRATA. Chamada Pública 

nº 003/19. Processo nº 2770338/2019. Referente a publicação do dia 14 de outubro de 2019, no item 

7.5. Descritivo dos Critérios de Julgamento; B. Detalhamento do Plano de Aplicação; B2.Valores para 

pagamento de pessoal: Os valores estabelecidos para cada item/folha de pagamento, previsto no plano 

de aplicação, serão de acordo com o teto salarial dos servidores municipais e as equipes devem ser 

formadas em consonância com as Resoluções do CNAS nº 17/11 e nº 09/14. Substituir por: Os 

valores estabelecidos para cada item/folha de pagamento, vinculados à execução do objeto, 

pagos com recursos da parceria e dimensionados no Plano de Aplicação, deverão ter como 

referência os pisos salariais dos servidores públicos municipais e/ou de acordo com os 

reajustes e garantias convencionais dos pisos estabelecidos por sindicatos, associações de 

classe ou de categoria profissional envolvida, não podendo ser inferior a estes. As equipes 

devem ser formadas em consonância com as Resoluções do CNAS nº 17/11 e nº 09/14.  

 


