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DE TRABALHO

NOtIE DO PROJETO: ATRAVE§SANDO A PANDEilIA COil SEGURANçA ll
Política(s) Pública(s) que so a'pllo= ( X ) Assi$ência Social ( ) Educação
( ) Cultura
( ) Outras (e.specificar)
) Esporte

(

í. Identificação

fts'

1

s"uo"

da lnstituiçáo

1.í Nome da lnstltuição: Associação de Pais e Am(1os da Griança com Gâncer e Hemopatias.
1.2 Endercço: Endereço: Rua Nádia Helena Battistone da Silva,355.
Baino: Bosque das Palmeiras
CEP:13.086-740
Rua Maria Antônia da Conceição Ribeiro dqs Santos,1581

Bairo: Bosque das Palmeiras
CEP:1308&746
Rua Maria Antônia da Conceição Ribeiro dos Santos,1595
Bairro: Bosque das Palmeiras

CEP: Í308G746

Website

ofi

cial da i nstitu ição: www. casaFonaldca mpinas."lg.bt

Email da instituição: servioosocial@casaronaÍdcampinas.org.br
Fone da instituição: (19) 3257 -2082

í.3 Vigência do mandato da diretoria atual: de íU05/2021até

1710512023

Nome do Representante Legal: Carlos Eduardo MunerGomes
RG: 33.747 -323-7 S§PISP

CPF: 310.651.26ü75
Fone: (19) 3257-2082

Cel: (19) 3257-2082
1.4 Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
No

do CNPJ: 67.994.103/0001-95

Data de inscriçáo no GNPJ: O7llUl9Élz

Atividade eoonômica principal: Atividades de Assistência Social prestadas em residências coletivas e
partianlares não especificadas anteriormente
econômicas
Não lnformada
Atividades
secundárias:
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í.5 Finalidade Estatutária:
A ApACC tem como finalidade prestar serviço sócio assistencial à crianças, adolescentes e jovens
portàdores

de câncer e/ ou doenças

hematológicas. Desenvolvendo a@es que ob.[etivem

proporcionar condições para o'melhor bem estar flsico e psimssocial aos usuários, OeÊffiiOilizando
gratuitamente hospedagem, alimentação e assistência aos usuários e seus familiares, promwendo
t'

convênios, parcerias, ações de divulgação e contatos oom quaisquer entidades públicas ou privadas,
nacionais ou internacionais, que possam contribuir com seus objetivos.

2. Unidade Execúora (relacionartodas as unidades que executarão o projeto)

2.í. Associação de Pais e Amigos da Griança com Câncere Hemopatias -APACC
22. Endereço:
Rua Nádia Helena Battistone da Silva,355.

Baino: Bosque das Palmeiras
GEP:13.086-740
Rua Maria Antônia da Conceição Ribeiro dos Santos,1581
Bairro: Bosque das Palmeiras

CEP:1308&746
Rua Maria Antônia da C;onceição Ribeiro dos Santos,í595
Bairro: Bosque das

Palmeíras

I

CEP:13086-746
Site: www.gasaronaldcampinas.org.br
E-mai I da instítuição: servicosocial@casaronaldcampinas.org.

br

Fone da instituição: (191 3257 -2082

No GNPJ: 67.994.

í03/0001-95

Data de abertura no CNPJ: 0711011992

2.3 O Proieto será desenvolvido em quantos dias por semana?
O Proieto será desenvolvido 7 dias/ semana,
2.4 lndique o prazo de execução da propoeta êm mesê§:

A proposta será executada em 10 meses, com previsão de início em Novembro de202l dependendo
da data de formalizaçâo da parceria.
2.5 Regime de atendimento: (assinalar conforme consta no rcgis!Ío do CMDGA)
(

X

(
(

) Orientação e apoio sociofamiliar

) Apoio socieducativo em meio aberto

)Colocação familiar

( X )Acolhímento instituçional

(

Prestação
de serviços
a comunidade
Este documento PDF) foi
editado com
o Icecream
PDF Editor.
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) Liberdade assistida

)Semiliberdade
) lnternação
à
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2.6 Responsávet pela execu|ão
Nome ComSeto: Alessandra Maria Silva Schmidt

CPF: 172.852.8í8-67
RG:24940971-9 SSP/SP
Númerc do Registno Profissional: 33.309
Telefone para mntato : (191 3257 2082
CEL: - (19) 97141-0606
Email : servicosocial@msaronaldcampi

nas.org.br

3. Detalhamento do Proieúo

3.í Diagnóstico da rcalidade (frO fufÁXmO Sl linhas)
As 56 (cinquenta e seis) crianças e adolescentes atendidos na APACC, de 0 a 18 anos de idade, em
situação de vulnerabilidade social e em tratamento de câncer ou hemopatias são consideradas grupo

de alto risco no enfrrentiamento da Covid-l9.
A APACC lcm,lizadla na cídade de Campinas/SP, desde g inÍcio da pandemia, vem se adaptando as
recomendações de prevenção do Mínístério da Saúde.

'A COVID-í9 é uma doença causada pelo mrcnavírus, denominado SÁRS-CaV-Z, que apresenta
um espeôtrc dínica vaiando de infec@s assinÍomáübas a guadrus gfiaves. De amrdo cam a
OrganizaSa Mundial de Saúde, a maioria
assintomáticos

ou

(era

de 8@/o) dos pacientes

oligossintamáticos (poucos sintomas),

e

am AAWD-í9 pdem

ser

aproximadamente 20% dos casos

detedados requer atendimento hospitalar por ápresêntarem difrculdade respiratória, dos quals
aproximadamente íYo pdem necessúar de suporte ventilatóio"Ainda que o Brasil esteja avançando em vacinação, é ímportante que a populaçáo conünue mantendo
medidas de prevenção e controle orientadas pelo Mínistério da Saúde.

Os vírus têm grande potencial de mutação. É um processo natural esperado durante o seu ciclo
evolutivo. É por isso que se originam as variantes. Os vírus de adaptam a novos ambientes e se
tornam mais transmissíveis e maís grave§, como o caso do Corona Vírus:
O Brasil se encontra hoje na seguinte situação:

Totalde óbitos = §24.417
Novos óbitos registrados = 830 (regisbos diárids)

I

i

FOI{TE

A APACC.identifica a gravidade dessa Pandemia e por essa razão, percebe a necessidade de
continuar com G cuidados na prevenção da doença seguin(o o protocolo através de:
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| - aquisição de Equipamentos de Proteção lndividual para trahalhadorw e para o públioo usuário,
para garantir a segurança dos atendimentos e aüvidades realizadas;

ll -"aquisiSo de materiais de consumo que permitam a adequação do espaço físico para atendimento
que garanta oondi@es de segurança edistanciamento social;

â4'o

lll - desenvolvimento de a@es cuja execução se demonstre como possível, ainda que evenfualmente,
durante o $ríodo de quarentena, com atendimentos individuais e/ou coletivos que obedeçam às
normativas de distanciamento socialeditadas para esse período;

lV - desenvolvimento de ações tecnológicas que permita o atendimento remoto ou atendimento
presencialde crianças e adolescentes e seus aoompanhantes com uso de máscaras descartáveis ou

de tecido, face shields, avêntiais, uniformes, óculos de proteção, luvas descartáveis, bem como
produtos de desinfec$o, como álcool gel e desinfetante; Para adequação do espaço ffsico adquirir

fitas de marcação do piso, material gÉfico quanto

à orientação

sobre recomendações de

distranciamento e higiene, placas acrílicas para sepaÍação entre mesas;

V

-

Locação de tableF que permitam aos-hóspedes realizarem atendimentos e atividades esoolares

de forma renpta.

Vl

-

Locação de equipamentos que permitam melhorias na capacidade de rede para que todos

possam acessar a intemet simultaneamente e com melhor qualidade para realizar atendimentos

{

sociais, nieOlcos e a realizaçâo de atividades escolares de forma on-line.

Vll - Em parceria com laboratório clínico realizará o teste RT-PCR, que pesquisa o RNA do vírus
através da coleta srvab (mtonete) nasal (nariz) e orofaringe (garganta), em todos os usuários
referenciados dos Hospitais parceiros para garanürta proteção e seguÍança das crianças e
adolescentes em tratiamento de câncer-

32 Obletivos

Obfetlvo Geral:
Aquisição de materiais

e

equipamentos de proteção, desenvolvimento de açôes tecnológicas e

humanas a fim de ampliar cuidados na prevenção de contaminação do Covid í9 nos usuários quê sê
encontram em situação de vulnerabilidade e ris@, sendo eles até 56 (cinquenta e seis) crianças e
adolescentes na faixa etária de 0 a í8 anos, êm tratamento de câncer e hemópatias, seus respectivos
responsáveis/acompanhantes

e a equipe de trabalho diário da APACC.

Obietivos EspecÍficoo:
Seguem nossas necessidades, enumeradas ónforme

edital:

''
t

l) Aquisição de EPI (Equipamento de Proteção lndividual) para(trabalhadores e para o

público

usuário, com a finalidade de garantia de segumnça dos atendímentos e ativídades realizadas e da
prevenção e proteção no combate ao covid-l9, sendo eles:

- máscaras descartáveis e face Shields;
- aventais;
Este documento PDF foi editado com o Icecream PDF Editor.
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- luvas descartáveis;
- pródutos de higiene e limpeza;

- produtos descartáveis;

+Jí-

- tapetes sanitizantes paru a limpeza dos pés antes de entrar nas dependências da Associa$o,
evitando mnÊminação do piso;
- Uniformes individuais para colaboradores, com duas (2) trocas diárias, para colaborar na prevenção

5;Jrlffiffiico

para atividades e oficinas de razer e orienração e apoio sóciofamitiar.

ll)Adquirirfitas para demarcação do distanciamento orientiado do piso

Material gráfico coÍno banners para orientação

e

recomendaçôes

de distanciamento.

Aquisição de placas acrílicas.
Aquisição de banners, panfletos e faixas paia demonstração dos cuidados.

lll) Orientar todos os envolvidos (usuários, colaboradores, dirigentes e voluntários) para necessidade
de utilização efetiva de todo material adquirido (EPl e de isolamento) para prevenção da
contaminação pelo vírus.
lV) Será necessárip a contratação/alocação de serviços gerais, cozinheira e assistente administrativo
para limpeza das áreas sociais ê e,omuns, realizar higienrlzação de alimentos e mntrole de quatidade

na elaboração das refuições e também para auxiliar na administração da manuten@o preventiva e
conetiva predíal, bem mmo limpza das áreas utilizadas no projeto e também no confoÍe de
recebimento dos equipamentos, alimentos e demais doa@es;

V) Locação de equipamentos que permitam aumentar a capacidade de bansmissão de dados na rede
paÍa que todos os hóspedes consigam se conectar ao mesmo tempo

om

mais equipamentc ligados

à rede, recebam atendimento remoto, realizas,o de atividades socioeducativas e acesso ao Ensino
Regular (escolas).

Vl) Realizar teste PCR para Covid 19 com a finalidade de identificar a tloença e prevenir

sua

transmissão em um grupo de risco oomo no nosso caso de oianças e adolescentes em fatamentos
de

câner.
\,

{
3.3 Justificativa quanto à importâneia da proposta que está sendo apresentada. (Por que será
rcalzada? Nexo entre o diagnóstico e as atividades

propsta)

(NO ilÁXHO

íl

linhas):

Em meados de Março de2O2O inicia no mundo todo, a pandemia.do Covid 19.
A APACC se adequou as normas de prote@o e segurança pana evitar o oontágio do vírus.
Este documento PDF foi editado com o Icecream PDF Editor.
.? PRO para remover a marca d'água.
Atualize para a versão

5

'l
iil

fttr Íhdo lHern
B6qre

9

fu

1?í7

,b

w

Bottrstme do Stvo. 355

Pdmiros - Cuçüms/§P

9^*2

- rncnrnmld.írrrrnns rvn

lv

*

vidas já se perderam.

Sefido assim a APACC, preocupada em prcteger da contaminação por esse vÍrus o seu público
(usuários de saúde frágil em tmtamento de Câncer), desenvolverá seu trabatho na me{f,à linha que
2020, seguindo medidas de controle para prevenção da infecção pelo novo CoronavIrus, Covid-í9,

focados noJ'cuidados oom higiene, limpeza, uso de máscaras, álcool em gel, atividades com

distanciamento social sem deixar

de

realizar

os

atendimentos, acolhimento

e

escuta,

Iffi f :H:: jillT]ff;;::::ãf"-ffi',1:*,,.,vidocomamotivaçãotundamenra,
de proteger desse vírus, os usuários, crÍanças e adolescentes de 0 a 18 anos de idade, em
tratamento de úncer e seus aompanhantes durante a acolhida na APACC em meio a Pandemia
Covid 19.

Em

2O2O foram realizadas vacinas Corcnavac

aompanhantes que

s

em

100o/o

dos funcionários e em

alguns

encontravam na Cása.

Os cuidados deverão se manter ou serem redobrados mesmo vacinados, pois estudos apontam que

o vÍrus sofreu mutação e a nova cepa está ainda mais agressiva, aüngindo todos inclusive os mais
jovens.

Antes de serem acolhidos, os usuários referenciados para

a

APACC dos hospitais parceiros,

realizarão o exame PCR utilizado para detectar a presênça do coronavÍrus no organismo do paciente.

Analisando o matprial ooletado do nariz e da garganta, o exame oonsegue identificar a presença do

RNA do vírus. Enquanto aguardam o resuttaao, a lpÂCC prcvidencia trospedagem em pousadas
parceiras.
Se o resultiado fur positivo, serão acolhidos na APACC em ala de isolamento, com todos os cuidados

@mo suas refeiSes seráo lerradas até os quartos pelos funcionários paramentados, sem mntato

físio com o usuário. As roupas serão lavadas por terceíros. Serão monitorados 24 horas e após 14
dias, realizaremos novamente o exame PCR até que seja negativado para que o convívio volte a
amntecer com os outros usuários na casa.
O transporte será rcalizado através de UBER ou TAX, pois não poderão ser transportados para os
hospitais juntamente com ouhos pacientes da casa.
Fontes:

{
{
r'
{
{

httos://mvid-

I 9. ca moi nas.s o. oov. brlrecomen dacoes-tecn icas

Ministério da Saúde: htbs://coronaürus.saude.gov.br
Secretaria de Estado da Saúde: www.saqde.sJ.oov.br

Agência Nacionalde Vigilância Sanitáiia: http://oortal.anvisa.hov.brlcoronavirus
Departamento de Vigilância em Saúde
aubridades do município de Campinas:
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hfraestrutura Fbica para realização da proposta 6O ffÁXfO ãl linhre):

Í

mÓvEL PRÓPRlo
,AREA rÍSlCl DE 12.709,36 m2

1

Sala de estar

1

Salão de beleza

1

Recepçô

I

Capela

28 Dormitórios

1

Refeitório

16 Banheircs

1

Cozjnha indusúrial

Banheiro para cadeirante

1

McDonard-

^É.t

2 Cozinhas de apoio

3

Lavabos

1

Câmara de congelados

1

Brinquedoteca

1

Câmara para resfriados

1

Sala de informática

1

Sala de descanso para funcionários

1

Sala de estudos

1

Despensa de alimentos

1

Sala de reuniões

1

Auditório para 70 pessoas

1

Sala de administração

1

Dspensa para materialde limpeza

I

Sala de serviço social

4 Banheiros para funcionários

I Sala do financeiro
1

Sala para artesanato

1

Cinema

2

Lavanderias

2 Elevadores para cadeírantes

2. AREA FÍ§lcA DE 478,80m2
1

Bazar

I

Espaço gourmet

1

Salâo de jogos

1

Sala de Costura

1

Sala de Manutenção

1

Sala para voluntários

1

Sala de triagem/bazar

1

Sala mulüuso

e

Banheiro

1

Banheiro para cadeirante

1

Elevador

AREA FíSrcA DE 48í,83 Ín2

Gramado para picnic, relaxamento,

1

I

r'
,/
r'

rulíiü,P'l

esoorte e outras atividades.

Todos os quartos da instituição possuem ventiladores e televisão.
A institui@o possui:

Computadores com configuração que comporta acessos a sistema de dados e internet de
banda larga somente para uso de funcionários
Equipamentos eletrônicos.
Rampas e elevadores para os usuários oom mobilidade redr-Eida
TelefunesTransporte para usuários e equipe.
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. ffim*,urcDonard3.5 Condi@es e Formas de Aoesso de usuários e famílire ao

Proieb:

t'{dnl

Efu

Os usuários e seus acompanhantes terão acesso ao projeto em tempo integral, visto que o objetivo
deste é de trazer segurança e.controle de acesso às áreas da instituiçâo. Os totens dq$erieão de
temperatura e álmol gel estarâo disponíveis nas áreas de acesso e circulação, @mo reepção,
refeitório, entÍãdas e outras, Íacilitando a seguÍança e higieníza@o dos usuárie e familiares, assim
como disponibilização de luvas, máscaras, áloool em gel ou70o/o. Os usuários e seus acompanhantes

que apresentarem sintomas caracterÍsticos da dopnça Covid-19, serão submetido ao êxame PCR e
imediatamente isolados em ala especifica da instituição.

3.6 Região / Bairrm de abrangência da proposta:

- Crianças e Molescentes com Câncer e Hemopatias do Município de Campinas e em trânsito

em

Campinas para tratamento de saúde vindo de todos os estados do Brasil.
3.7 Público AIvo:

56 (cinquenta e seis) crianças e adolescentes de 0 a í8 anqs de idade, em tatamento de Câncer e/
ou Hemopatias
3.8 Meta(s) de atendimento (númaro de usuários a seÍ1êm atendidos):
100 % do no de crianças e adolescentes: 56 (cinquenta

lseis)

crianças e adolescentqs de

Oa

18 anos de idade em tratamento de câncer ey'ou hemopatias.

4. Descri@o das eatratégias metodológicas, da periodicidade, das metas a sêrem atingidas e
das estratégias de avaliação para cada atividade executada

A descrição das estratégias deve contemplar a@s @m oa usuários

ey'ou

familias, articulação em

rede, atividades de getiio e outras que serão utilizadas pam alcance do(s) objetivo(s)- lnserir um
novo quadro para cada atividade a ser executada.

Considerando

o

diagnóstico elaborado

no item

anterior, bem corrc» o(s) objetivo(s) do

Serviço/ProjetdPrograma que está sendo proposto, deverão ser apresentadas:
- as estratégias para alcanee dos objetivos e metas.
- os resultados esperados e a definição dos parâmetros de medição visando aferir o cumprimento das
metas.

ü,-

b
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ffi W. McDonardUso mnstante de EPI (Equipamento de Proteção
Seguir protocolo de exigência de segurança e prote$o individual e coletiva
Diária em 100 % dos usuárim

*

período de 10 meses com inicio em Novembro202l

Prevenção e proteção no combate ao covid-í9
lncidência de contaminação

Atividade 2

Aquisição de material que pennita adequação do espaço.físico

Descrição

Demarcação

de

isolamento de áreas de comum acesso e oomunicação das formas de

prevenSo
Periodicidade

Diária em í00 7o dos usuários

Meta

Manter o afastamento social com objetivo de prevenção e mmbate ao

Avaliação

lneidência de mntaminação

Atividade 3

Ação de mnscientiza$o e orientaçâo

Descrição

Aplicação de material de comunicação com as formas de prevenção e cuidados

Periodicidade

Diária em 100 % dos usuários

Meta

- período de 10 meses mm inicio em Novembro202l
mvid-l9

- período de 10 meses mm inicio em Novembra2A2l
lnstruir os usuários e seus aoompanhantes da gravidade e importância da

Avaliação

prevencâo ao ovid-l9
lncidência de oontaminaSo

Atividade 4"

Alocação/mntratação de auxiliar de servips gerias

Descrição

Exearyão de limpeza de todas as áreas,
Hioienizacãode alimentos e coordenacão das acões
Diária em í00 Yo dos usuários - período de 10 meses oom inicio em Novembro 2421

Periodicidade
Meta

Diminuir o risco de contaminação,mantendo locais limpos e higienizados, evitando

Avaliação

conbminacãodoCovid í9
lncidência de mntaminação

Atividade 5

Alocaçãolmntratação de mzinheira

Descrição

Higienização de alimentos e controle de qualidade

Periodicidade

Diária em 100 % dos usuários

Meta

Diminuir

-

período de 10 meses mm inicio em Novembro 2Q21

o rism de mntraminaçáo, mantendo
I

alimentos higienizados evitando a

contaminação do Covid-l

Avalia$o

Incidência de contiamina@o

{r*
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., dffir*cDon*dAlocaçãc/conhatação de assistente administmtivo
Controle de recebimento de equipamentos e demais
Diária em 100

ôÁ

dos usuários

-

doa@s

período de 10 meses oom inicjo em Novembra 2A21

Manutenção preventiva e conetiva prediale dos equipamentos e estoqtlffde alimentos
lncidência de contamínação

Atividade 7

Teste PCR

Desaição

Exame que detecta a pÍesença do virus COVlDl9

Periodicidade

Diária em 100 % dos usuários e de acordo com a demanda de entrada de usuários e dos
período de 10 meses com inicio em Novembro
sintomas que caraderizam oovkl-l9

-

2421
i/teta

ldentificar e prevenir a contaminação de todos os envolvidos no projeto

Avaliação

tnddência de contaminação

Atividade

I

Locação de Tablets para atividades remotas

e

atividades socioeducativas, escolarm e recreativas

Descrição

Atendimentos

Periodicidade

Diária em 100 % dos usuários

Meta

Atender os usuários remotamente em todas as suas necessidade, salvo
intercorrências onde atenderemos presencialmente com todo o aparato de

-

período de 10 meses com inicio em

Novembra2021

Avaliação

orotecão e sequranc€l
Pesquisa de satisfação dos usuários

Atividade 9

Locação de equipamentos para aumentar capacidade de rede

Desoição

Equipamentos de rede

Periodieidade

Diária em Í00 % dos usuárim

Meta

Aumentar a capacidade de transmissão da rede de forma a permitir que mais
equipamentos errrttr os tablets alugados e outros dispositivos possam se oonectar
simultanearnente e transmitirdados enhe si e @m a intemet sem a necessidade de

- perír:do de í0 meses com inicio em Novembro2O2l

fios ou cabos.
Lista de presença dos usuarios nas atividades propostas

Avaliação

Atividade

l0

Aquisição de material pedagógim

Descrição

Realizar atividades escolares, oficinas manuais, dinâmicas de grupos e de lazer

Periodicidade

2x por semana 100 % dos usuários
2021

Meta

{

-

período de 10 Íneses mm inicio em Novembro

Dar continuidade aos estudos do Ensino Regular, brincar e desenvolver aüüdades
manuais e de lazer com oÉentação e apoio sóeiofamiliar.

Avaliação

Pesquisa de satisfação dos usuários

h-

V
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de hansporte Uber ou Taxi

Transportar usuários para reahzação do exames PCR (Covid-l9) nos laboratórios;
Transportar usuários oom suspeita de infecção Covid-l9 e que precisam se deslooar até
os hospitais de tratiamento de câncer
Diária em 100 % dos usuários

-

período de 10 meses

om

inicio em Noibmbro2O2l

Os usuários utilizarão de transporte indiúdual para realização de e)Gmê PCR evitando
contato com outros usuários que já realizaram e testaram negaüvo para o Covid-l9
Transportar individualmente usuárÍos mm sintomas ou testados positivo para o Covid-í9
lncidência de oontaminação

5. Recursos Humanos

Os profissionais que possuem habitualidade e subordinação devem ser contratados em regi4e
celetista. Os demais podem ser contratados observandose

a pearliaridade do trabalhc/serviço,

respec{iva carga hoÉria e natureza e a legisla@o pertinente.

Nos casoe êm quê o quadro de recursos humanos estiver em fase de composigão, deveÉo
constar ng campo Nome "a contrata/', devendo ser preenchidos os demais campos.

ilome

Forma de Contratação
(Ex.: GLT, RPA tEl,
Voluntário)

Garga Horária
Semanal

Cargo

("

Assistente

40:00

CLT

administrativa
Cozinheira

tt4:(D

CLT

Auxiliar de Seruiços

44:ffi

CLT

Gerais
Auxiliar de Serviços
Gerais

44:00

CLT

Sheila Vanessa Maia
Serrano
Gisleine de Souza
Gardenes Conceição
dos Santos Sousa
A Contratar

Profissionais pagoo pelo Termo de ColaboraÉo no 117nA2O
Cargo

Carga Horária
senmnal

Assistente Social

30:00

Nome

\lessandra Maria Silva

Forma de Contrahção

CLT

Schmidt

-uiz Trolese

4:ffi

Motorista

CLT

\ndreia Barbosa Lima e
iilva

Auxiliar de Cozinha

tlaiara Silva

Auxiliar de Limpesa

44:00

CLT
44:00

CLT

t
I

Os profissionais acima glg serão pagos com recurso do Fonento, uma vez guê já são pagos oom
recurso da Colaboração no 11712A20.
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Valorem R$ 2í9.6íd90

Cronograma de Desembolso)

Valor em R$ 219.6í4,90

Valor solicitado ao CMDCA

DE§PESAS (Anexo lll

r Vf,lr

ir6:ti:,a:i;qlsi,

6. Prcvisâo de Receitas e llespesas a serêm realizadas na execução üá§ãfüdCdês
RECEITA (Anexo

{w{,rs$uwd
it i:: .

{.s'

Valorem Rl2í9.6í4,90

- Plano de Aplicaçáo)

Folha de Pagamento

Rl7í.000,00

Materiais de Consumo

R$ 42.000,00

Serviços Exames PCR

R$ 25.000,00

Servips Locação de Equipamentos de tecnologia

R$ 81.6í490

Encaryos/ lmpostos/ BenefÍcios

0

Total

R$

2í9.6í'tB0

As despesas no plano de aplicação deverão ser classificadas em conformidade com a PoÉaria no
44U2OA2, ao

finiitério da Fzenda - Secretaria do Tdeouro Nacional, publicada no DOU &

17

de setembro de 2002. O cronograma de desembolso deve manter estrita relação corn a execução do
objeto da parceria, bem como seguir o prazo de execução da proposta (item 2.6), sendo dividido em
parcelas mensais e consecutivas. As parcelas mensais não precisam ser necessariamente iguais.
Campinas, 28 de Julho de 2O21
Assinaturas:

Carlos Eduado Murer Gomes

Representante Legal:

Alessandra MarÍa Silva Schmidt

1

(,

Responsável pela Execução

T,
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