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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 - 

Chamamento Público de Organizações da Sociedade Civil para Execução do Serviço de Acolhimento 

Institucional do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade. 

  

Folha Item Onde se lê Leia-se 

48 7.3.3 

As propostas serão apresentadas 

pelas OSCs, junto ao Setor de 

Protocolo da FASPG, nos prazos 

estabelecidos no item 7.3.1, na 

Tabela 1 e deverão ser 

encaminhadas juntamente com a 

documentação, em conformidade 

com o item 6, 6.1, I e II; 

As propostas serão apresentadas 

pelas OSCs, junto ao Setor de 

Protocolo da FASPG, nos prazos 

estabelecidos no item 7.3.1, na 

Tabela 1 e deverão ser 

encaminhadas juntamente com a 

documentação, em conformidade 

com o item 6, 6.1, I,  

48 e 49 7.3.6 

As propostas deverão conter, no 

mínimo, as seguintes informações: 

a) A descrição da realidade objeto 

da parceria e o nexo com a 

atividade ou o projeto proposto; 

b) As ações a serem executadas, 

as metas a serem atingidas e os 

indicadores que aferirão o 

cumprimento das metas; 

c) Os prazos para a execução das 

ações e para o cumprimento das 

metas; 

d) O valor global. 

d) O valor global; 

e) Outras informações que 

atendam aos critérios de 
julgamento estabelecidos na 

Tabela 2; 

f) Os anexos I, II, III, IV, V e VI 

devidamente preenchidos. 
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ERRATA CHAMADA PÚBLICA Nº 004.19 
Processo nº 2880008/2019 

 

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA - FASPG. ERRATA Chamada Pública 
nº 004/19 Processo nº 2880008/2019, referente a publicação do dia 30 de outubro de 2019 - 
Chamamento Público de Organizações da Sociedade Civil para Execução do Serviço de Acolhimento 
Institucional do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 
 

Folha Item Onde se lê Leia-se 

41 7.3.3 

As propostas serão apresentadas 

pelas OSCs, junto ao Setor de 

Protocolo da FASPG, nos prazos 

estabelecidos no item 7.3.1, na 

Tabela 1 e deverão ser 

encaminhadas juntamente com a 

documentação, em conformidade 

com o item 6, 6.1, I e II; 

As propostas serão apresentadas 

pelas OSCs, junto ao Setor de 

Protocolo da FASPG, nos prazos 

estabelecidos no item 7.3.1, na 

Tabela 1 e deverão ser 

encaminhadas juntamente com a 

documentação, em conformidade 

com o item 6, 6.1, I. 

42 7.3.6 

As propostas deverão conter, no 

mínimo, as seguintes informações: 

a) A descrição da realidade objeto 

da parceria e o nexo com a 

atividade ou o projeto proposto; 

b) As ações a serem executadas, 

as metas a serem atingidas e os 

indicadores que aferirão o 

cumprimento das metas; 

c) Os prazos para a execução das 

ações e para o cumprimento das 

metas; 

d) O valor global. 

d) O valor global; 

e) Outras informações que 

atendam à Metodologia de 

Pontuação estabelecida no 

Quadro 7; 

f) Os anexos I, II, III, IV, V e VI 

devidamente preenchidos. 

 


