
ERRATA 001/2020

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 010/2020

A Secretaria da Proteção Social,  Justiça,  Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos –

SPS, vem por meio desta, fazer a seguinte errata ao Edital de Chamamento Público nº

010/2020.

Onde se lê:

11. DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO

11.3. O valor total de recursos disponibilizados para o lote será de R$ 1.000.000,00 (hum

milhão de reais).

Leia-se:

11. DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO

11.3. O valor total de recursos disponibilizados para o lote será de R$ 1.100.000,00 (hum

milhão e cem mil reais).

Onde se lê:

ANEXO II

REFERÊNCIAS PARA A PROPOSTA

MODALIDADES DE ATENDIMENTO CONTEMPLADAS NESTE EDITAL:

ORIENTAÇÕES PARA O DETALHAMENTO DA PROPOSTA

1)  Desenvolvimento  de  ações  complementares  aos  serviços  da  Política  da

Assistência Social, voltadas para o Fortalecimento das Políticas Públicas voltadas

para  crianças,  adolescentes  e  jovens  de  vulnerabilidade  e  risco  social  (Mais

Infância) – LOTE 01

Tabela 01 – Demonstrativo do LOTE 01

LOTE ESPECIFICAÇÕES DAS
AÇÕES

META/ ATENDIMENTO PERÍODO
DE

EXECUÇÃO

VALOR (R$)

Executar  ações  de Disponibilizar  equipe  de



01

fortalecimento  das
Políticas  Públicas
voltadas  para  apoiar
crianças,  adolescentes,
jovens  e  suas  famílias
contribuindo  para  tornar
seus  usuários  menos
expostos  a  situações  de
risco  e  com  mais
capacidade  de  enfrentar
suas vulnerabilidades.

profissionais  e  apoio
administrativo para
assessorar  a  gestão
municipal  em  suas
iniciativas  de  melhoria
da qualidade de vida da
população.
Realizar eventos
temáticos  nas  áreas  de
desenvolvimento  infantil
e  fortalecimento  da
Política
de Assistência Social.
Apoiar  às  ações  de
capacitação profissional
aos  trabalhadores  da
Assistência  Social
inseridos  em  territórios
de  elevada
vulnerabilidade social.

JUNHO
a

DEZEMBRO
2020 1.000.000,00

Leia-se:

ANEXO II

REFERÊNCIAS PARA A PROPOSTA

MODALIDADES DE ATENDIMENTO CONTEMPLADAS NESTE EDITAL:

ORIENTAÇÕES PARA O DETALHAMENTO DA PROPOSTA

1)  Desenvolvimento  de  ações  complementares  aos  serviços  da  Política  da

Assistência Social, voltadas para o Fortalecimento das Políticas Públicas voltadas

para crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e risco social

(Mais Infância) – LOTE 01

Tabela 01 – Demonstrativo do LOTE 01

LOTE ESPECIFICAÇÕES DAS
AÇÕES

META/ ATENDIMENTO PERÍODO
DE

EXECUÇÃO

VALOR (R$)

01

Executar  ações  de
fortalecimento  das
Políticas  Públicas
voltadas  para  apoiar
crianças,  adolescentes,
jovens  e  suas  famílias
contribuindo  para  tornar
seus  usuários  menos
expostos  a  situações  de
risco  e  com  mais

Disponibilizar  equipe  de
profissionais  e  apoio
administrativo para
assessorar  a  gestão
municipal  em  suas
iniciativas  de  melhoria
da qualidade de vida da
população.
Realizar eventos
temáticos  nas  áreas  de

JUNHO
a

DEZEMBRO
2020

1.100.000,00



capacidade  de  enfrentar
suas vulnerabilidades.

desenvolvimento  infantil
e  fortalecimento  da
Política
de Assistência Social.
Apoiar  às  ações  de
capacitação profissional
aos  trabalhadores  da
Assistência  Social
inseridos  em  territórios
de  elevada
vulnerabilidade social.

Onde se lê:

1.4. CUSTO TOTAL

O valor total  repassado para o lote único será de  R$ 1.000.000,00 (hum milhão de

reais), obedecendo o valor estimado para o lote, segundo tabela acima.

Leia-se:

1.4. CUSTO TOTAL

O valor total repassado para o lote único será de R$ 1.100.000,00 (hum milhão e cem

mil reais), obedecendo o valor estimado para o lote, segundo tabela acima.

Comissão Institucional de Credenciamento e Avaliação de Projetos – CICAP 

Fortaleza, 03 de março de 2020. 


