PLANO DE TRABALHO - EMENDA ESTADUAL 2021
I.

Identificação da Organização da Sociedade Civil (OSC)
1.

Dados da pessoa jurídica mantenedora

Nome: VIDAS RECICLADAS
CNPJ: 08.706.506/0001 -22
Endereço: Rua Campos Melo , 157 cj 508 – Macuco
CEP:11015-011
Município:Santos/ Sp
Telefones: 3041-1849
E-mail institucional: atendimento@vidasrecicladas.org
DRADS de Referência: Baixada Santista
Rua Alvaro Guião 92 – Campo Grande – Santos

2.

Identificação do responsável legal

Nome:Bruno Ribeiro Barreto
RG: 42.592.171-2
CPF:340.656.848-38
Formação Superiror Completo
Endereço: Rua Frei Francisco Sampaio 55, apto 23 - Embaré
CEP:11040-220
Município:Santos
E-mail institucional:diretoria@vidasrecicladas.org

3.
Identificação do responsável técnico pela execução do serviço a
ser qualificado
Nome: Gislayne Kristyna Pereira Custódio
RG:47.133.487-X
CPF:390.229.568-65
Formação Superior Completo
Endereço:Av. Brasil 37 apto 32
CEP:11701-680
Município:Praia Grande
E-mail institucional:tecnicas.casadasanas@vidasreicladas.org

4.

Apresentação da OSC

A organização não governametal Vidas Recicladas foi criada em 2004 por um
grupo de voluntários com propósito de assistir as comundades carentes da
cidade de Santos e região.
Atualmente ,temos as seguintes inscrições, certidões e declarações:






Certificado de Regularidade Cadastral e Entidades – CRCE – Nº0098/2017
Declaração de Utilidade Publica Municipal – Lei 2.753 de 05/04/2011
Declaração de Utilidade Publica Estadual – Lei 14.316 de 26/10/2011
Inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Santos/SP nº 139 18/2011
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social de Santos/Sp nº 7805/04/2011.
Oferecemos conhecimento e oportunidades com a execução de projetos da
politica de assitência soial, educação e segurança alimentar, tais como :
Casa das Anas – Santos
Objeto: Desenvolvimento de atividades destinadas a prestação de serviços
socioassistencial de Acolhimento Institucional, para Pessoas em Situaçao de
Rua, compreendido na area de Proteçao Social Especial — Alta
Complexidade, voltado ao cumprimento do plano de trabalho da Entidade, em
conformidade com a legislaçao Municipal, Estadual e Federal pertinente a
Politica de Assistencia Social, ou aquelas que lhes venham substituir, além
das diretrizes emanadas pelos Conselhos de Assisténcia Social (Nacional,
Estadual e Municipal) de acordo com o cronograma de desembolso, mediante
repasse de verbas oriundas do Fundo Municipal de Assisténcia Social.
Publico Alvo: 24 Mulheres, acompanhadas ou nao de seus filhos, em situaçao
ou eminência de rua, que apresentem condiçoes de desenvolver autonomia e
protagonismo.

Casa das Anas — Balneario Camboriu
Objeto: Acolher e garantir proteçao integral para mulheres vitimas de
violéncia doméstica acompanhadas ou nao de seus filhos ou dependentes
com idade entre 0 a 17 anos de ambos os sexos, proporcionando condições
para a construção de novos projetos de vida que visem sua autonomia e
superaçao da situaçao de violência, possibilitando a convivéncia comunitaria,
familiar e social, bem como, o acesso a rede socioassistencial e as demais
pollticas publicas.
Publico Alvo: 30 mulheres de 18 anos a 59 anos, acompanhadas ou nao de
seus filhos ou dependentes com idade entre 0 a 17 anos ambos os sexos, em
situaçao de violéncia doméstica. Dispomos de acomodação adaptada para
acolhimento de uma mulher com deficiência.

Formando Cidadãos
Objeto: Oferta de Atividade Complementar para crianças/adolescentes
residentes no municipio de Santos, em parcerias com a administraçao
publica, em regime de mutua cooperaçao, para a consecuçao de finalidades
de interesse publico e reciproco, em direçao ao desenvolvimento pleno dos
alunos nas dimensoes intelectual, fisica, emocional e social.
Publico Alvo (2021): 300 Crianças e adolescentes, devidamente matriculados
na rede municipal, no Ensino Fundamental I e II, dos arredores do local de
atendimento, bairros: Macuco, Estuario, Vila Matias, Centro.

Bom Prato Morros
Objeto: O Restaurante Bom Prato Morros oferta 1050 (hum mil e cinquenta)
refeiçoes por dia, com preços acessiveis a populaçao de baixa renda,
mantendo o equilibrio entre os nutrientes (proteinas, carboidratos, sais
minerais, vitaminas, fibras e agua) em uma mesma refeição, possibilitando ao
maximo o aproveitamento pelo organismo, reduzindo os grupos de risco a
saude.
Publico Alvo: pessoas que se encontram em situações de insegurança
alimentar e nutricional, por pessoas de baixa renda, aposentados, estudantes
entre outros.

Bom Prato Vila Gilda
Objeto: O Restaurante Bom Prato Vila Gilda oferta 1050 (hum mil e
cinquenta) refeições por dia, com prepos acessiveis à populaçao de baixa
renda, mantendo o equilibrio entre os nutrientes (proteinas, carboidratos, sais
minerais, vitaminas, fibras e agua) em uma mesma refeição, possibilitando ao
maximo o aproveitainento pelo organismo, reduzindo os grupos de risco a
saude.
Publico-alvo: pessoas que se encontram em situaçao vulnerabilidade social,
com baixa renda e sem acesso a alimentaçao saudável, bem como, pessoas
em situação de rua, pessoas de baixa renda, aposentados, estudantes entre
outros.

II.

Caracterização socioeconômica da
qualificado

região

e do serviço

a ser

1- Localização
Rua Paraná, 219 – Vila Mathias – Santos / SP
Telefone: 13 3041-1849

2- Caracterização das vulnerabilidades sociais do território,
considerando opúblico a ser atendido e a realidade a ser
transformada
Em 2016 o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) elaborou o documento
“Estimativa da População em Situação de Rua no Brasil”, no qual averiguou que havia
aproximadamente 101.854 pessoas em situação de rua no território nacional, sendo que
77,02% habitavam em municípios de grande porte (acima de 100 mil habitantes).
A região Sudeste é uma das regiões com maior incidência de pessoas em situação de
rua, correspondendo a 48,89%, devido a concentração de municípios de grande porte.
Vale ressaltar que a cidade de Santos tem aproximadamente 433.311 habitantes,
conforme estimativa do ano de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).
De acordo com o censo realizado em 2013 pela Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe), verificou-se que em Santos havia 591 pessoas em situação de rua,
deste, cerca de 20% são mulheres, motivo pelo qual se estabeleceu o convênio entre a
Prefeitura Municipal de Santos e a Associação Vidas Recicladas para o acolhimento
exclusivo de mulheres com ou sem filhos. Evidencia-se que a mulher em situação de rua,
vivencia experiências que ocasionam extrema vulnerabilidade, agravando-se quando
esta possui filhos.
Ressalta-se que, a mulher em situação de rua está sujeita à diversas violações, e muitas
destas com risco de morte; tal situação exige uma intervenção do poder público e da
sociedade, para que os direitos destas sejam garantidos, proporcionando proteção
integral e objetivando a construção de um novo projeto de vida.
Cabe destacar que, foi apresentada em nosso serviço, uma demanda de mulheres
expostas à situação de ameaça ou violação de diretos, provenientes de diversos fatores
como violência física, psicológica e sexual, dependência química e/ou transtorno mental
de familiares, como também a falta de sustentabilidade domiciliar devido à fatores
econômicos, colocando essas mulheres e seus filhos em eminência de situação de rua.

Sendo assim, é necessária a garantia do atendimento imediato e das devidas
providências para a inserção da usuária no serviço de acolhimento, de acordo com
avalição técnica, impedindo a situação de rua e, consequentemente, garantindo seus
direitos e proporcionando a essas mulheres oportunidades de superação das situações
de violação de direitos e oportunizando a construção de novos projetos de vida,
autonomia e o desenvolvimento da autoestima.
Mediante o exposto, conclui-se que, a continuidade do serviço de acolhimento
institucional para mulheres em situação ou eminência de rua, contribuirá para que as
ações já iniciadas alcancem os objetivos estabelecidos, além de proporcionar às outras
usuárias do Sistema Único de Assistência Social a possibilidade de acolhimento, quando
se fizer necessário.
3- Descrição do serviço/projeto em conformidade com a Tipificação
Nacional de Serviços Sociassistenciais ou normativa específica do
projeto
O atendimento do projeto Casa das Anas é destinado para mulheres, acompanhadas ou
não de seus filhos, em situação de rua, ou eminência desta, cujas mulheres apresentem
condições de desenvolver autonomia e protagonismo, com o intuito de promover
independência e autossustento, e que estejam em processo de construção de novos
projetos de vida.
Para cada usuária é elaborado o Plano Individual de Atendimento, que enfatiza a
autonomia da mulher, bem como potencializa o acesso às políticas setoriais (saúde,
educação, trabalho, assistência social, cultura, esporte e lazer), visando superar a
situação de vulnerabilidade, conforme as normativas especificas da política da
assistência social.

4- Detalhamento do Projeto:
a)





Usuários :
Mulheres com ou sem filhos de até 17 anos, que se encontram em
vunerabilidade social em seguintes situações :
Situação de rua
Em Eminência ( mulheres que não conseguiram arcar com despesas de suas
casas, mulheres com promessas de emprego na região e após sua vinda a
promessa é desfeita, mulheres que perderam suas casas devido a
desmoronamento , interditadas pela defesa civil, entre outros)
Vitimas de violência doméstica
Para cada usúario é elaborado um PIA (Plano Individual Atendimento)
para seu desenvovimento e protaginismo de vida , sendo esse prazo
maximo de 1 ano de permanência no projeto, salvo exceções.

b)

Idades : 18 a 59 anos

c)

Período de funcionamento: 24 horas por dia ineterruptas.

d)
Capacidade de atendimento de acordo com espaço físico e
Recursos Humanos para atendimento considerando o objeto:
São ofertadas 24 vagas.
e)

Previsão de pessoas atendidas (n.º efetivo de atendimento):
248 pessoas ate presente momento

III.

Descrição do Projeto

1.

Título do Projeto:Casa das Anas / Casa Nova

2.

Descrição de como a realidade social será transformada
A mulher em situação de vulnerabilidade está sujeita à diversas violações, e
muitas destas com risco de morte; tal situação exige uma intervenção do poder
público e da sociedade, para que os direitos destas sejam garantidos,
proporcionando proteção integral e objetivando a construção de um novo projeto
de vida.
Essa demanda de mulheres expostas à situação de ameaça ou violação de
diretos, é proveniente de diversos fatores como: violência física, psicológica e
sexual, dependência química e/ou transtorno mental de familiares, como também
a falta de sustentabilidade domiciliar devido a fatores econômicos. Faz-se
necessária a garantia do atendimento imediato e das devidas providências para a
inserção da usuária no serviço de acolhimento, de acordo com avalição técnica,
impedindo que a situação de vulnerabilidade e consequentemente, garantindo
seus direitos, proporcionando a essas mulheres oportunidades de superação das
situações de violação de direitos e oportunizando a construção de novos projetos
de vida, autonomia e o desenvolvimento da autoestima.
Através da aquisição dos novos equipamentos iremos não só renovar o ambiente
de convívio das moradoras como também atender suas demandas diárias, bem
como implementar cursos de capacitações através das máquinas de costuras,
maquinas panificadoras e computadores para cursos de informática.
A aquisição do veículo será de grande importância, pois OSC não possui veículo
próprio e depende de transportes públicos e privados (taxi) para atender as
demandas das usuárias, o que gera despesas que poderiam ser direcionadas
diretamente a ações com os usuários.
O veículo garantirá maior agilidade às visitas domiciliares necessárias, facilitará o
trabalho dos técnicos e para as usuárias garantirá que suas necessidades sejam
detectadas mais rapidamente e com maior agilidade.

3.

Descrição da ação serviço a ser qualificado












4.

Acolhimento Protegido
Construção do Plano Individual de atendimento – PIA
Proporcionar o acesso aos beneficios, programas e outros serviços
sociassistências
Atendimento visando a construção e fortalecimento dos vinculos familiares e
afetivos
Promover o aprendizado de ativiades da vida diária
Articulação com a Rede existente no municipio
Articulção visando a inserção em cursos de capacitação e profissionalismo
Encaminhamento ao Mercado de Trabalho
Promover reuniões em grupo com intuito do desenvilvimento de
relacionamento interpessoal
Preparação para processo de descolhimento
Acompanhamento após o desligamento

Objetivos
Objetivo Geral

(a)

Adquirir novos equipamentos de natureza permanente que serão
utilizados para renovar o ambiente de convívio das moradoras como também
atender suas demandas diárias executadas no contexto do projeto na Rua Paraná
219 – Vila Mathias- Santos/ SP.

(b) Objetivos Específicos

Através da aquisição dos novos equipamentos iremos não só renovar o
ambiente de convívio das moradoras como também atender suas demandas
diárias, bem como implementar cursos de capacitações através das maquinas de
costuras, maquinas panificadoras e computadores para cursos de informática.
A aquisição do veículo irá garantir maior agilidade às visitas domiciliares
necessárias, facilitará os serviços das tecnicas e suprirá as necessidades das
usuárias com mais eficácia.
5.

Meta
Adquirir 01 veiculo utilitário, equipamentos e mobiliários permanentes.

6.

Metodologia:

O veiculo a ser adquirido será utlizado pela equipe tecnica e coordenação para
realização de visitas domiciliares e as familias das usuárias, realização de
compras, transporte de equipamentos e doações.
Os equipamentos serão aplicados em cursos profissionalizantes junto a
parcerios da entidade, e os mobiliários irão ampliar o conforto e bem estar das
usúarias , uma vez que o abrigo é sua residência temporária, até e execução
completa do seu PIA ( Plano Individual Atendimento).
7.

Fases da execução:
Planejamento com elaboração do plano de trabalho
Recebimento do recurso
Solicitamos a alteração de alguns equipamentos por oficio em 12/04/21, devio a
devasagem do plano e valores serem 2019.
Assim que tivermos a autorização, proseguiremos com os seguintes itens:
Aquisição dos equipamentos
Instalação e inicio da utilização dos equipamentos
Prestação de contas - prazo em até 12 meses

8.

Prazo de execução do Projeto:
12 ( doze) meses.

9

Impacto Social Esperado


Melhoria da qualidade de vida das usuárias e suas familias;



Aumento no atendimentos de visitas domiciliares;



Redução das ocorrências de situações de vunerabilidade social;



Prevenção da ocorrências de risco sociais e seu agravamento ou
reincidência;



Aumento de acesso aos direitos e serviços socioassistências



Preparação das mulheres para inserção/reinserção ao mercado de trabalho;



Desenvolvimento do Protganonismo e Autonomia.

10

Processo de Monitoramento e Avaliação

O Processo de monitoramento e avaliação será estruturado com base em três
indicadores , a saber : Eficiência , Eficácia e Efetividade.

Indicadores de Eficiência

Ferramentas de Monitoramento e Avaliação Equipe Técnica Responsável

Redução de custos com transportes Planilha de Custos e Relatórios do veiculo

Coordenação, Administrativo e equipe tecnica da OSC

Profissionalização

Através de cursos

Parceiros da OSC

Bem Estar

Troca dos moveis deteriorados

Coordenação da OSC

Indicadores de Eficácia

Ferramentas de Monitoramento e Avaliação Equipe Técnica Responsável

Quantidade de visitas domiciliares
realizadas com veiculo adquirido,
junto aos familiares e aos usuários
para acompanhamento após
desacolhimento

Planilha controle de visitas domiciliares e
registro nos prontuários das usuárias

Coordenação, Administrativo e equipe tecnica da OSC

Aprofundar o conhecimento e o
desenvolvimento da capacidade
profissional

Com equipamentos adquiridos

Parceiros da OSC

Modernização e substituição dos
moveis

Conservação dos moveis atraves das rondas eEducadoras
supervisão das educadoras de plantão

Indicadores de Efetividade

Ferramentas de Monitoramento e Avaliação Equipe Técnica Responsável

Agilidade nos processos de visitas
e compras e nos atendimentos

Controle de utulização

Coordenação, Administrativo e equipe tecnica da OSC

Inserção no mercado de trabalho

Acompanhamento da conclusão do curso e
certificação

Parceiros da OSC

Uso continuo bens permanentes

Conservação dos moveis atraves das rondas eEducadoras
supervisão das educadoras de plantão

11 Recursos Físicos
- 1 Sala de coordenação e Equipe Técnica
- 2 Banheiros para funcionários
- 1 Sala de estar/jantar
- 1 Cozinha
- 1 Área de serviço
- 1 Refeitório
- 1 Edícula com dois andares, com varandas.
- 6 Quartos
- 5 Banheiros para usuárias
- 1 Garagem
- Quintal lateral e frontal

12 Recursos Humanos

Cargo/Função

Coordenadora

Formação

Pós
Graduação
Psicologa
Pós
Graduação
Assitente Social
Pós
Graduação
Auxiliar
Ensino Médio
Administrativo
Educadoras Ensino Mèdio
Sociais
Educadoas
Ensino Médio
Sociais
Cozinheira
Ensino Médio
Auxiliar de
Ensino
serviços gerais Fundamental

Carga
Horária

Quantidade Tipo de
Vinculo

40 horas

01

CLT

30 horas

01

CLT

30 horas

01

CLT

40 horas

01

CLT

40 horas

06

CLT

40 horas

02

AUTONOMOS

40 horas
40 horas

01
01

CLT
CLT

13 Recursos Financeiros de Contrapartida (se necessário)

Não será necessário a utilização de recursos próprios para a compra em
questão

14.Plano de aplicação dos recursos financeiros da parceria

Ordem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Qt

07

06

06

06

02

02

01

02

01

01

Itens de Despesa

Ar Condicionado

Ventilador de teto

Ventilador de coluna

Ventilador de parede

Geladeira

Refrigerador Expositor

Fogão

Conjunto de Sofás

Painel de TV

Mesa de Jantar

Especificações técnicas

Valor do Item

modelo: HEFI 2B2FB 220V Split
branco, 12000 btus, 3516 potencia,
R$
display invisivel, controle remoto,
8.740,55
timer, ciclo frio
fenix premium, branco, 3
R$
velocidades, controle remoto, 220v,
1.619,46
potencia 130w, 960mm diam, pas
em plastico,
ventilador de coluna premium black
R$
modelo nv 61 40cm 3 velocidades
984,00
consumo 140 kw, grade removivel,
ventilador de parede industrial 1m,
potencia 1/2 cv, 220v,RPM 1100, R$
helice 93cm, grade 100m, peso
5.124,30
12,900kg
Frost Free Evox Inverse 573l Ativ
Maxi BRE 80 2 portas capac 394l,
potencia 216w, 3 prateleiras, peso
108kg, 220v,

R$
8.928,10

refrigerador expositor vertical porta
de vidro para bebidas 235l VB25R
R$
frequencia 60Hz, peso liq 72kg,
5.293,54
525x1595x615
6 bocas branco com botoes
removiveis e exclusivo aro protetor
BFS 6NCB bivolt ,96l, 2 prateleiras, R$
acendimento automatico, pes fixo, 1.459,00
potencia 25.0
Conjunto de sofas 2 e 3 lugares
revestimento de suede tecido
veludo marca best house cor
capucino; 94x163x100
Painel para tv ate 65 polegadas 2
portas 2,2m off white e nogueira,
estrutura MDF MDP, luzes Led
embutidas, nichos superiores,
185x217x33x, 83,7kg,

R$
3.958,20

R$
940,41

Conjunto de Mesa de Jantar Berlim
II 1 mesa com tampo de vidro off
R$
white e 4 cadeiras grecia veludo
1.231,11
creme; cor imbuia; estrutura em

MDF 15m; base em MDF 15mm;
tampo serigrafado temperado 4mm;
cadeiras em MDF; enchimento em
espuma D23; pes em MDF;
revestimento em veludo;
acabamento em pintura texturizada
UV; retangular; pes fixos

11

01

Mesa de Canto

12

01

Mesa de Centro

13

14

02

01

Poltronas

Smart TV

15

03

Smart TV

16

01

Lavadora de alta pressão

17

01

Liquidificador

conjunto com 2 mesas redonda
tripé pé palito conico de sala; mesa:
60x45; altura 60cm; comp 45cm;
R$
mesa 2: 35x45; altura 45cm; 6 pes
122,31
de madeira; 3 de 55cm; e 3 de
45cmtampo brnco fosco
Mesa de centro retangular gold 160
Imbuia 36x160x60 cm modelo gold

R$
784,95

poltrona decorativa clássica
capitonê sheep estofados base e
pes de madeira, espma D-23,
R$
revestida em suede cinza, suporta 911,40
ate 120kg, estilo retro, percintas no
encosto e assento
Smart TV 65" Crystal UHD Bordas
infinitas, espessura fina, visual livre
de cabos, wi- fi, hdmi, usb,
R$
processador Crystal 4K, controle
3.599,00
remoto único, bluetooth, audio
dolby digital plus, potencia 20w
Smart TV 43" Crystal UHD
43TU7000 4K 2020 Wi fi Borda
R$
infinita controle remoto único
6.839,97
bluetooth e processadir crystal 4K
lavadora de alta pressão 1500lb/pol
atacama smart ultra 220v vazão
maxima 330; potencia eletrica
1440w; motor universal; comprim
R$
da mangueira 3m; mangueira c
386,91
trava de segurança; 1 baioneta;
bico regulavel;
Liquidificador Comercial Baixa
Rotação 4l, copo monobloco inox
LC 04 Skymsen 220v, potencia
R$
motor 0,5cv, consumo 050kw/h,
805,50
frequncia 50-60hz, 66x29x28x peso
bruto 5,90kg

18

19

20

01

01

01

Batedeira

Processador de alimentos

Moveis planejados cozinha,
wc e as

21

01

moveis planejados office

22

12

Beliches

23

24

25

11

01

06

Notebook

Panificadora

Máquina de Costura

batedeira planetaria 5l 10
velocidades braesi BPEL 05
vermelha 220v estrutura em aço
com acabamento pintura epoxi,
cuba em inox, grade de proteção
cromada, batedor espiral, batedor
raquete e batedor globo, potencia
800w,

R$
2.015,04

processador de alimentos preto viva
RI 7630 2 velocidades + pulsar
R$
600w, 200v, jarra 1,3l, copo
228,95
liquidificador 1,5l, 33x44x25,
cozinha- arm para bancada inferior
313 cm, arm superior 110x120cm +
120x 120cm; nicho p/ fogão embutir
90cm; bancada de trabalho 100cm;
arm despenseiro 314x250cm. wc R$
- arm 110x110x35cm porta giro;
26.462,66
arm 41x250x35cm porta giro
ara de serviço - arm
120x250x50cm+ arm
110x250x50cm
mdp 15mm branco, puxador
alumínio, complemento de mdp
18mm gengibre, modelo line 150
champagne
beliches 100% madeira maciça 730
LA mel acetinado piratini
156x205,5x100; altura entre camas
67cm; ideal para colchoes 188x88;
espessuras das barras ou travessas
são 2,3cm;

R$
11.340,00

R$
12.948,00

notebooks asus vivobook X543UA
R$
GQ3213T Intel Core i5 8GB 256GB
35.519,55
SSD 15,6" LED windows 10 wi-fi,
panificadora automatica 700w,
master bread, NPF 53, 220v,
capacidade 1kg por vez,função
timer, 19 programas, forma
revestida com base antiaderente,
visor de vidro,

R$
440,91

Maquina de Costura mecanica
janome 2008S 14 pontos branca
220v costura reta, costura tripla,
R$
potencia 85W, consumo 0,085 kwh, 7.482,24
peso bruto 7,3kg, 29x40x15

26

27

28

01

02

01

Câmera Polaroid

Impressora

Bebedouro

29

01

Forno elétrico

30

02

Lava e Seca

31

32

33

02

04

03

Forno Micro-ondas

Guarda Roupa

Cômoda

Camera Polaroid Now Autofocus IType 9027 com impressão
instantanea branca 2 zonas de
foco: fixo 0,55m, 1,3m e 0,6m
infinito, dimensoes
94x112,2x150,2mm, cabo de carga
usb, alca de pescoço,

R$
1.293,98

Impressora Multifuncional tanque
de tinta eco tank L3150 colorida wifi
conexão usb 2.0 bivolt
R$
digitaizadora, copiadra, tipo de
2.230,20
tomada 10A, jato de tinta
micropiezo de 4 cores (CMYK)
Bebedouro de agua industrial 25l de
coluna + filtro 2 torneiras; 220v;
gabinete em aço 430; evaporador
em aço inox 304; sistema de
R$
evaporação embutido; aprador aço
1.416,84
nox com dreno; reservatorio PP;
controle de temp com termostato;
130x33x44
Forno eletrico PFE70l 70l inox 220v
função timer, luz de funcionamento
e interna, porta de vidro temperado,
R$
potencia 1700w, frequencia 60Hz,
799,90
consumo 1,7 Kwh,39x63,7x46,5
peso bruto 14,30 kg
Lava e Seca 11kg branca WD4000
12 programas de lavagem
Forno microondas Ative 38l com
grill inox com 21l util, 1000w, 3
niveis de potencia, painel digital
LCD, 220v, 55,3x31,1x46,7
guarda roupa 4 portas master
benetil movies cor rovere; modelo
benetil; 6 pes,puxador externo;
acabamento poliester; MDF; altura
222cm; alt pes 7cm; prof 47cm;

R$
6.198,00

R$
1.898,00

R$
4.079,60

Comoda madeira macica 6 gavetas
referencia 36 são jose 1,10
R$
x1,20x0,46; peso 55kg; madeira
3.822,45
pinus taeda; gavetas com
corrediças metalicas;

34

35

36

37

38

02

01

03

02

01

Grill

Purificador de água

Carrinho de bebê

Cadeira infantil para auto

veículo utilitário

Banqueta
39

40

41

42

01

03

24

03

HD externo

Colchão de solteiro

Mesa de Refeitório

Grill eletrico multiuso preto/prata
1500w 220v modelo OGRL 60
R$
220v, tensao 220v, potencia 1500w,
780,30
dimensões 36x13,5x33
purificador de agua prata com
painel touch bivolt (PE11B) branco,
potencia 60Hz; 33x25x28,4cm;

R$
530,10

Carrinho de bebe travel system jetty
duo cinza mescla; 03 rodas com
trava; assento com multiplas
posições de reclinio; capota
R$
extensivel e retratil; bandeja frontal 2.462,76
com porta copo e suporte, amplo
cesto porta objeto; de 0 a 15kg;
bebe conforto - de 0 a 13kg
cadeira para auto progress preto de
0 a 36kg ; 44x46x66cm; almofada
R$
redutora de assento; cinto com 5
1.199,98
pontos e ajuste de altura
simultanea; capa 100% poliester
fiat strada volcano cabine dupla 1.3
flex 4p 2022; cilindrada total 1.332;
potencia maxima 101,0 cv; altura do
veiculo(mm) 1606; capacidade da
caçamba (litros) 844; comprimento
R$
do veiculo (mm) 4.474; entre-eixos
96.659,00
(mm): 2.737; largura do veiculo
(mm):1.732; tanque combustivel
(litros): 55; capacidade carga (kg);
650
banqueta giratoria branca altura
85cm peso suportado 100kg
assento e encosto em madeira
R$
curvada, estofados e revestimentos
439,99
em poliuretano, base de aço com
avabamento cromado, pistao a gas
HD externo Seagate Expansion
STEA2000400 2TB preto usb 3.0;

R$
1.317,00

colchão de solteiro de espuma D33
+ EPS; ortobom 88x188x78 ISO100 R$
; peso sportado 100kg; cor cinza;
8.616,00
tratamento antialergico e antiacaro;
mesa para refeitorio adulto em MDP R$
15mm revestido 8 lugares com 2
3.474,51
bancos; 2,00x0,80x0,73;fita de

Ord

Qt

Equipamento

43
1

01
07

Freezer
Horizontal
Ar Condicionado
12
btus 220 volts

borda no tampo e bancos; pintura
dos tubos em époxi nas cores preta
e cinza
Valor
Razão Social/ CNPJ
Valor Total
Unitário
Freezer e Refrigerador Horizontal
R$
Dupla
ação DAS
550 2 tampas
546l
Magazine
/
R$
R$
2.799,00
220v
47.960.950/1088-36
1.248,65
8.740,55

ORÇAMENTO FINAL

2

06

Ventilador de teto 03
pas 220 volts

3

06

Ventilador de Coluna
Black 3 velocidade

Colombo/89.848.543/0015- R$
72
164,00

4

06

Ventilador Industrial
Parede para refeitório

Frigelar/92.660.4060001-19

5

02

Geladeira Refrigerador
Inverse Duplex 573l

6

02

Refrigerador porta de
vidro 235l metalfrio

7

01

Fogão 6 bocas

8

02

9

01

10

01

11

01

Mesas de Canto

12

01

Mesas de centro

13

2

Poltrona decorativa

14

01

Smart tv 65"

15

03

Smart TV 43"

16

01

17

01

18

01

19

01

Processador de
alimentos 600w

20

01

Moveis planejados
cozinha/área
serviço/wc

Conjunto de Sofá 3 e 2
lugares
Painel suspensa para
TV de ate 65polegadas
Mesa de Jantar com 4
cadeiras

Desobstruidora e
Lavadora de Alta
pressão
Liquidificador
Comercial 6l
Batedeira Planetaria
Industrial 5l

Magazine /
47.960.950/1088-36

R$
269,91

R$
1.619,46
R$
984,00

R$
854,05

R$
5.124,30

Magazine /
47.960.950/1088-36

R$
4.464,05

R$
8.928,10

Americanas
/00.776.574/0006-60

R$
2.646,77

R$
5.293,54

Carrefour/45.543.915/0846- R$
95
1.459,00
Magazine /
R$
47.960.950/1088-36
1.979,10
Magazine /
R$
47.960.950/1088-36
940,41
R$
Mobly/14.055.516/0004-90
1.231,11
Magazine /
R$
47.960.950/1088-36
122,31
R$
Mobly/14.055.516/0004-90
784,95
Americanas
R$
/00.776.574/0006-60
455,70

R$
1.459,00
R$
3.958,20
R$
940,41
R$
1.231,11
R$
122,31
R$
784,95
R$
911,40

Novo
R$
Mundo/01.534.080/0001-28 3.599,00

R$
3.599,00

R$
2.279,99

R$
6.839,97

R$
386,91

R$
386,91

R$
805,50
R$
2.015,04

R$
805,50
R$
2.015,04

R$
228,95

R$
228,95

Mosaico/09.083.175/0001-84
Magazine /
47.960.950/1088-36
Refisol/02.651.554/0001-50
Americanas
/00.776.574/0006-60
Gazin/77.941.490/0225-58

Litoral
R$
Moveis/31.735.677/0001-00 26.462,66

R$
26.462,66

21

01

Moveis planejados
office

22

12

Beliches Madeira

23

11

Notebook

24

01

Panificadora Multi Pane

25

06

26
27
28
29

Máquina de costura
Mecanica
Câmera Polaroide pic
01
300
Impressora
02
Multifuncional Eco Tank
Bebedouro de água
01
industrial
Forno Elétrico 60l
01
1900W

30

02

Lava e Seca 11kg 220v

31

02

32

04

33

03

34

02

Grill Chapa Dupla

35

01

Purificador de água

36

03

Carrinho de bebe

37

02

Cadeira para auto

38

01

Carro utilitário

39

01

Banqueta giratória

40

03

HD externo

41

24

Colchão de Solteiro

42

03

Mesas e cadeiras para
refeitório

Forno Micro-ondas 38l
220v
Guarda roupa solteiro 4
portas e 4 gavetas
Cômoda madeira
maciça 8 gavetas

Litoral
R$
Moveis/31.735.677/0001-00 11.340,00

R$
11.340,00

Casas
Bahia/33.041.260/0052-90
Magazine /
47.960.950/1088-36
Magazine /
47.960.950/1088-36
Americanas
/00.776.574/0006-60
Americanas
/00.776.574/0006-60
Magazine /
47.960.950/1088-36
Americanas
/00.776.574/0006-60
Americanas
/00.776.574/0006-60
Magazine /
47.960.950/1088-36
Magazine /
47.960.950/1088-36
Magazine /
47.960.950/1088-36
Ennecoisasdecasas/26.668.
047/001-47
Magazine /
47.960.950/1088-36
Americanas
/00.776.574/0006-60
Americanas
/00.776.574/0006-60
Americanas
/00.776.574/0006-60

R$
12.948,00
R$
35.519,55
R$
440,91
R$
7.482,24
R$
1.293,98
R$
2.230,20
R$
1.416,84
R$
799,90
R$
6.198,00
R$
1.898,00
R$
4.079,60
R$
3.822,45
R$
780,30
R$
530,10
R$
2.462,76
R$
1.199,98

R$
1.079,00
R$
3.229,05
R$
440,91
R$
1.247,04
R$
1.293,98
R$
1.115,10
R$
1.416,84
R$
799,90
R$
3.099,00
R$
949,00
R$
1.019,90
R$
1.274,15
R$
390,15
R$
530,10
R$
820,92
R$
599,99

Milazzao/08.547.329/0011- R$
50
96.659,00

R$
96.659,00

R$
439,99
R$
Ebazar/03.007.331/0001-41
439,00
Colombo/89.848.543/0015- R$
72
359,00

R$
439,99
R$
1.317,00
R$
8.616,00

Mobly/14.055.516/0004-90

Ebazar/03.007.331/0001-41

R$
1.158,17

R$
3.474,51

43

1

Freezer horizontal

Colombo/89.848.543/0015- R$
72
2.799,00

R$
2.799,00

TOTAL R$ 288.183,67

Considerações finais acerca das quantidades dos itens acima mencionados:
Item 3 – Ventiladores coluna serão utilizados em diversos ambientes da casa, conforme
a necessidade.
Item 4 – Ventiladores parede serão instalados no refeitório devido ao excesso de
temperatura nos dias quentes, com espaçamento entre 1,60 a 2.00 metros.
Item 6 – Refrigerador porta de vidro – serão usados pelas usuárias da casa, uma vez
que as portas de vidro fazem com quem consigam visualizar os seus alimentos deixados
nela, para que não haja necessidade da abertura da geladeira pelas educadoras para
que possam monitorar seus alimentos se foram consumidos por outras usuárias.
Item 15 – As 3 TV de 43” serão utilizadas: 2 serão utilizadas como painel de
monitoramento do sistema de segurança distribuído pela casa; 1 será utilizada no
refeitório para lazer, capacitação para cursos.
Item 23 – Os notebooks serão utilizados na seguinte distribuição: 1 para coordenação; 1
para assistente social; 1 para psicóloga; 1 para administrativo;1 para educadora; 6 para
cursos de informática para usuárias.
Item 25 – Maquinas de costura para aulas de artesanatos e costuras para usuárias.
Item 40 – HD externo : 1 para equipe técnica ; 1 para administrativo; 1 para coordenação
, para suporte de todos arquivos , documentos do projeto.

_________________________________________________________
ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Erika de Ornellas
CPF 159.010.658-08

_________________________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTATE LEGAL DA OSC
Bruno Ribeiro Barreto
CPF 340.656.848-38

