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PLANO DE TRABALHO
1. Identificação da Organização da Sociedade Civil (OSC)
I - Dados da pessoa jurídica:
Nome: AÇÃO CRISTÃ COMUNITÁRIA DO BRASIL
CNPJ: 00.649.159/0001-31
Endereço: Rua São Judas Tadeu 195 Vila Tibiriçá
CEP: 09130-040
Município: Santo André
Telefones: 11-4451-2060
E-mail institucional: contato@projetoshalom.org.br
II - Identificação do Representante legal
Nome: David Teixeira dos Santos
Data do Nascimento: 11/03/1982
RG: 33.366.418-8
CPF: 292.506.838-39
Formação: Pós - Graduação Latu Sensu
Endereço: Rua João Luso 61 Ap. 4 Vila Tibiriçá
CEP: 09130-150
Município: Santo André
Telefones: 11.9.8414-9302
E-mail pessoal: consultordavidteixeira@gmail.com
E-mail institucional: davidteixeira@projetoshalom.org.br
III - Identificação do Técnico Responsável pela execução do serviço a ser qualificado.
Nome: Priscilla Gomes da Silva
Data do Nascimento: 21/07/1979
CPF: 265.064.108-84
RG: 29.323.640-9
Formação: Superior em Serviço Social (Cursando 6º Semestre)
Município: Santo André
Telefones: 11-4451-2060 / 11-9.4870-1860
E-mail pessoal: priscillamino@hotmail.com
E-mail institucional: priscillagomes@projetoshalom.org.br
IV - Apresentação da OSC
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1. Descrever a evolução histórica da OSC e do serviço demonstrando:
a. Experiência prévia: A OSC atua de forma ininterrupta desde 1994, iniciou suas atividades com creche
e distribuição de alimentos do Banco de Alimentos da cidade de Santo André e distribuição de leite do
Programa Viva Leite do Governo do Estado de SP, com o tempo, foi migrando suas atividades para
projetos aprovados em editais públicos e privados, sendo o principal o serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos com recursos do município, que englobou também atividades ambientais na
horta agroecológica Sementes do Bem e atividades esportivas no Noites Esportivas, mas também
projetos com recursos da iniciativa privada, como atendimento em consultório dentário próprio e
atividades de comunicação na Rádio Web;
b. Atuação em rede: A OSC atua em parceria com a Secretaria de Cidadania e Assistência Social
(SCAS), Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente (FUMCAD), além de recorrer constantemente às empresas da Região do Grande ABC
Paulista;
c. Relevância pública e social: A OSC Ação Cristã Comunitária do Brasil, mais conhecida como Projeto
Shalom, é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 1º de maio de 1994 por Benedito Teixeira
dos Santos, sua esposa Ester Gomes dos Santos e um grande amigo do casal, Paulo Lima Calabrez. A
finalidade da associação, conforme descrito no Artigo 2º de seu Estatuto de Constituição, é:
A. Cooperar com as autoridades governamentais no âmbito Municipal, Estadual e Federal, no sentido de promover
educação, qualificação e inclusão social junto à comunidade em situação de vulnerabilidade social, sem
distinção de raça, cor, sexo, credo político ou religioso.
B. Realizar ações, prioritariamente, nas seguintes áreas: educação infantil; qualificação jovem e adulta; saúde
comunitária; cultura e lazer.
Sua relevância pública se dá por atuar em áreas periféricas, entrando nas comunidades, nas quais o poder público não
chega, e sua relevância social se dá por atender e fazer chegar políticas públicas a um grupo de pessoas em extrema
vulnerabilidade. É uma associação de defesa de direitos sociais com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ativo na
Receita Federal sob o número 00.649.159/0001-31. Foi declarada como associação de Utilidade Pública Municipal por
meio do Projeto de Lei CM nº 50/01, que gerou a Lei nº 8.316 de 21/03/2002. Possui Certificado de Regularidade
Cadastral de Entidades – CRCE emitido pelo Cadastro Estadual de Entidades - CEE do Sistema Integrado de
Convênios do Estado de São Paulo, de acordo com o Decreto nº 57.501 de 8/11/2011. Possui registro junto
ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Santo André sob o nº 152R/14, Possui
registro junto ao Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS de Santo André sob o nº 131/15.;
a. Capacidade técnica operacional: Somando a capacidade da sede e mais dez pontos de atendimento no
município de Santo André, há capacidade técnica operacional para atender até 1.500 usuários por dia;
1. Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado: Os equipamentos solicitados para
execução do serviço da Rádio Web serão distribuídos entre a sede na Vila Tibiriça e os dez pontos de
atendimento - Recreio da Borda do Campo, Parque Miami, Jardim Santa Cristina, Jardim Santo André, Jardim
Cristiane, Camilópolis, Parque América, Vila Lutécia, Núcleo Missionários, Sacadura Cabral - todos no
município de Santo André. Os 11 locais citados onde ocorrerá a execução do serviço são definidos como
regiões prioritárias para aplicação de políticas públicas por se tratarem de áreas com extrema vulnerabilidade
social dentro do município.

Sede: R. São Judas Tadeu, 195, Vila Tibiriça, Santo André, SP, Cep: 09130-040. (Demais equipamentos)
Ponto 01 R. Guariba 641, Recreio da Borda do Campo, Santo André, SP, Cep: 09134-180 (01 Computador desktop, 01
Monitor, 01 Webcam)
Ponto 02 Estr. do Pedroso 4072, JD Riviera (Parque Miami), Santo André, SP, Cep: 09133-000 (01 Computador
desktop, 01 Monitor, 01 Webcam)
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Ponto 03 R. Alfredo Angelini 19, Jardim Santa Cristina, Santo André, SP, Cep: 09171-550 (01 Computador desktop, 01
Monitor, 01 Webcam)
Ponto 04 Rua Tom Jobim 19, Jardim Santo André, Santo André, SP CEP: 09132-740 (01 Computador desktop, 01
Monitor, 01 Webcam)
Ponto 05 Av. Rangel Pestana SN, Jardim Cristiane, Santo André, SP, Cep: 09185-220 (01 Computador desktop, 01
Monitor, 01 Webcam)
Ponto 06 R. Boa Vista 860, Camilópolis, Santo André, SP, Cep: 09240-110 (01 Computador desktop, 01 Monitor, 01
Webcam)
Ponto 07 Rua Limeira,162 – Gleba A – Parque América – Município de Santo André – SP – CEP 09450-000 (01 Computador
desktop, 01 Monitor, 01 Webcam)
Ponto 08 R. Julio Verne 121, Vila Lutécia, Santo André, SP, Cep: 09130-440 (01 Computador desktop, 01 Monitor, 01
Webcam)
Ponto 09 R. dos Missionários SN, Núcleo Missionários, Santo André, SP, Cep: 09132-580 (01 Computador desktop,
01 Monitor, 01 Webcam)
Ponto 10 R. Luís de Camões 109, Sacadura Cabra, Santo André, SP, Cep: 09060-710 (01 Computador desktop, 01
Monitor)
Caracterização das vulnerabilidades sociais do território, considerando o público a ser atendido e justificativa
da realidade a ser transformada (Indicar as áreas de atendimento, distritos, microrregiões previstas para o
projeto, onde será comprovada a existência e localização de pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco
social).
A realidade nas áreas de atendimento (Vila Tibiriça, Recreio da Borda do Campo, Parque Miami, Jardim Santa Cristina,
Jardim Santo André, Jardim Cristiane, Camilópolis, Parque América, Vila Lutécia, Núcleo Missionários, Sacadura
Cabral) é de pobreza extrema e as pessoas e famílias estão em processo de exclusão social, principalmente por
fatores socioeconômicos, portanto caracterizando a vulnerabilidade socioeconômica, mas além disso, as pessoas e
famílias destas regiões sofrem com a falta de acesso à saúde, saneamento básico e segurança. O foco do projeto
Rádio Web são as crianças e adolescentes destes locais, por encontrarem-se em situação econômica desfavorável e
por estarem expostos às mais elevadas taxas de mortalidade por causas externas. As atividades da rádio vão dar voz a
este público, eles serão os protagonistas para definirem as pautas a serem tratadas, vão pesquisar sobre os maiores
problemas de suas comunidades e buscar informações, fazer debates e entrevistas, para juntos pensarem nas
soluções e na melhor forma de transformar sua realidade.

As atividades da Rádio Web estão englobadas dentro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
crianças e adolescentes de 06 a 17 anos, que se trata de serviço previsto na Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais. As características principais deste serviço são: Realizado em grupos; De acordo com o
ciclo de vida; Com o propósito de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de risco social;
Amplia trocar culturais e de vivência; Desenvolve o sentimento de pertencimento e de identidade; Fortalece vínculos
familiares; Incentiva a socialização e a convivência comunitária; Propicia o alcance de alternativas emancipatórias para
o enfrentamento da vulnerabilidade social. É um serviço realizado em parceria com as Unidades do CRAS - Centros da
criança, adolescente, juventude, idosos,
referenciados ao CRAS do município.
As ações voltadas especificamente para as Crianças de até 6 anos englobam: Foco na experiência lúdica, nas
brincadeiras e na vivência
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Descrição do serviço em conformidade com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. (descrição
do tipo de serviço ofertado, conforme normativas específicas da política setorial de que trata a parceria).
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artística como forma de expressão, interação e proteção social. Já para as Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos:
Foco nas experiências lúdicas, culturais e esportivas como forma de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade
e proteção social. Já as ações voltadas especificamente para os Adolescentes e jovens de 15 a 17 anos englobam:
Foco nas questões relevantes sobre a juventude, contribuindo
para construção de novos conhecimentos, e formação de atitudes e valores; capacidade comunicativa, convivência
social, inclusão digital,
atividades culturais, esportivas e de lazer.
Detalhamento do Projeto:
Público-alvo: (Indicar os elementos que individualizam os usuários de um determinado serviço em face de
outros, exemplo: crianças, adolescentes, jovens, famílias, idosos, pessoas com deficiência, população em
situação de rua etc.).
a. Faixa etária: 06 a 17 anos
b. Sexo: indiferente
c. Período de funcionamento: (das atividades do projeto): segunda, quarta e sexta das 08h00 às 16h00 para
atendimento ao usuário e terça e quinta das 08h00 às 16h00 para planejamento e capacitação da equipe,
funcionamento por 12 meses.
d. Capacidade de atendimento: 120 crianças e adolescentes
1. Número de pessoas atendidas (nº efetivo de atendimento): 80 crianças e adolescentes
2. Descrição do Projeto
1. Título do Projeto: Rádio da Comunidade Projeto Shalom
Descrição da realidade social a ser transformada (A parceria tem como objetivo primordial a transformação de
uma dada realidade social por meio de um projeto que qualifica um determinado serviço de interesse para a
atividade do Estado. Neste item, a OSC deverá descrever tal realidade social merecedora da atuação via
parceria, demonstrando o nexo de causalidade entre o projeto e respectivas ações e os resultados com eles
pretendidos).
1. Descrição do serviço a ser qualificado (Descrição do tipo de serviço ofertado, conforme normativas
específicas da política setorial de que trata a parceria, nos termos da respectiva regulamentação de
cada ente federado, inclusive respeitando matrizes padronizadas de serviço, se for o caso).

1. Objetivo
1. Objetivo Geral (Diz respeito à solução do problema a ser enfrentado pelo projeto. Tal objetivo
deve ser compatível com as ações / serviços prestados pela OSC, com o campo funcional da
SEDS e com política setorial de que trata a parceria).
O objetivo geral expressa a intenção transformadora de atingir um determinado fim, uma mudança numa
determinada situação e que tenha impacto no atendimento de demanda de seus usuários. (conceito)
A Educomunicação realizada durante as atividades da Rádio Web atua com o objetivo de diminuir as diferenças
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A Rádio da Comunidade Projeto Shalom será uma rádio web com programação disponibilizada em todas as redes
sociais da OSC, cuja programação e conteúdo será desenvolvido pelos usuários conduzidos por educomunicador. O
impacto das atividades desenvolvidas pela OSC Projeto Shalom na comunidade é o fortalecimento do vínculo familiar e
comunitário através da educomunicação visa complementar o trabalho efetuado em toda rede, promovendo acesso às
políticas de educação, saúde, cultura, esportes e lazer disponibilizados pelas três esferas do poder público, de forma a
inserir, reinserir ou manter as crianças, adolescentes e jovens no convívio de suas famílias e de sua comunidade. A
atuação na Rádio Web intensifica a relação instituição - usuário - família ao promover uma ação integrada de parceria
na busca de soluções dos problemas que se apresentarem através da comunicação. O profissional de educomunicação
fornece orientação e integra a rede de serviços sócio assistenciais.
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sociais, capacitando os indivíduos para a convivência em sociedade, defendendo, ampliando e garantindo o direito e a
assistência às crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, sendo que todas as ações e pautas estão
englobadas dentro de uma rede de políticas públicas municipais da cidade de Santo André. O serviço visa transformar
os usuários em protagonistas de suas vidas, conhecendo as dificuldades e problemas e agindo para transformar,
buscando soluções adequadas.
1. Objetivos Específicos. (Devem expressar os resultados concretos a serem atingidos, ampliação ou
aprimoramento dos serviços, com a aquisição dos equipamentos solicitados) Os objetivos específicos
são passos estratégicos para que o objetivo geral possa ser alcançado, isto é, eles são capazes de
mostrar as estratégias que serão utilizadas pelo Projeto. Representam os passos para se alcançar o
objetivo geral. (conceito).
Atualmente a sede já possui um espaço exclusivo para funcionamento da Rádio Web, mas por ausência dos
equipamentos, a rádio da comunidade não pode ser utilizada pelos usuários, com o recebimento dos equipamentos, os
usuários poderão atuar no planeamento das pautas, realização das entrevistas e debates e irão colocar a rádio da
comunidade em funcionamento efetivo. A figura do educomunicador irá conduzir os usuários nas atividades utilizando
todos os equipamentos forem entregues. As crianças e adolescentes serão reunidos diariamente para pesquisar e
analisar os principais acontecimentos e problemas de suas escolas, de sua comunidade e da cidade, então decidirão
em grupo qual será a pauta do dia, sob a orientação do educomunicador, visando:
1. Produção de debates, documentários e entrevistas com lideranças comunitárias, professores, educadores e
gestores da cidade de Santo André;
2. Estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação como cidadão
Andreense, e como comunicador comunitário com a visão de sua realidade;
3. Estimular a participação na vida pública Municipal de Santo André e desenvolver competências para a
compreensão e pensamento crítico da realidade social da cidade;
4. Pesquisar e analisar a evasão escolar das crianças e dos adolescentes no sistema educacional público,
desenvolvendo um diagnóstico para permanência das crianças e adolescentes, de acordo com a visão deles;
5. Pesquisar e analisar outras formas de educação e aprendizado para crianças e adolescentes em Santo André;
6. Geração de pautas para a rádio web, canal de web TV e todas as redes sociais, como forma de um despertar
para verdadeira realidade de nossa cidade.

1. Meta.
(objetivo de forma quantificada, possível de ser mensurada). São declarações de quantidade dos
serviços/produtos que serão prestados/ obtidos com as ações propostas, de forma temporal e espacialmente
dimensionadas, isto é, além de expressar o que queremos precisamos delimitar o quanto, em quanto tempo e
em que lugar serão realizadas. (conceito).

a. Contribuir para que os direitos das crianças e adolescentes que utilizam os serviços da Instituição sejam
assegurados, por meio das políticas públicas.
b. Estimular as famílias para que participem das atividades, enquanto protagonistas, na perspectiva de que as
mesmas se sintam integradas ao Projeto.
c. Contribuir para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, por meio de pesquisas, entrevistas e
documentários que serão realizados pelos usuários.
d. Acompanhar 100% dos usuários, realizando levantamento das necessidades e anseios dos próprios usuários e
de suas famílias para as devidas matérias que serão produzidas.
e. Realizar busca ativa de 100% dos usuários que apresentarem ausência ou pouca assiduidade no Projeto.
f. Assessorar 100% dos colaboradores, dirigentes e voluntários para cumprimento das metas estabelecidas pelo
projeto de educomunicação. Contribuir na construção do plano politico pedagógico subsidiando a equipe para o
trabalho com temas sociais que envolvam: cidadania, gênero e sexualidade, valores de convivência,

SEDSPTA2021003060DM

Oferecer atividades e ações especializadas em Educomunicação, para complementar as ações realizadas pela
instituição durante as oficinas de fortalecimento de vínculos oferecidas para os usuários. As metas da Rádio Web são:
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protagonismo, entre outros.
g. Buscar novas alternativas de captação de recursos, por meio da elaboração de projetos que visem à
qualificação do serviço.
1. Metodologia
(Descrever, detalhadamente, como as ações que serão desenvolvidas com ou para o público-alvo e como, os
equipamentos, auxiliarão na execução do objeto da parceria pela OSC para atingir os objetivos específicos)

Atividade

Metodologia (ações a serem empregadas)

Periodicidade

Capacitação da equipe da
OSC

Capacitação dos envolvidos no atendimento das
crianças e adolescentes da OSC para
educomunicação para realmente termos um local de
colaboração e ambiente plural para as pautas

Semanal

Tecnologia, comunicação
e aprendizagem

Realização de conteúdos plurais

Diário

Desenvolver pesquisas
junto aos usuários da
instituição.

Definição de conteúdo e pauta de entrevistas gerando
dados para a implantação da rádio comunitária.

Diário

Mobilização e articulação com parceiros da região do
ABC paulista para o projeto ter uma sustentabilidade
financeira.

Diário

Transformando a Teoria
em prática

Aplicação dos exercícios de Mapeamento,
Diagnóstico, e criação de alternativas para nossas
comunidades e para a cidade como um todo, todo
este conteúdo será divulgado através da Rádio Web e
das redes sociais.

Diário

Trabalhando na redação,
criação de matérias para
a divulgação na Rádio
Web

Trabalhando em grupos de discussão para adequar a
matéria ao tempo à fala adequada e à escolha de
convidados para entrevista ao vivo.

Diário

Mobilização e articulação
de parcerias.
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O educomunicador utilizará técnicas para conduzir as reuniões com as crianças e adolescentes, como contato visual
com os interlocutores, gesticulação, movimentação do corpo e variação da voz e fala. Conduzirá as conversas de modo
a formá-los para compreender o valor da comunicação em uma sociedade democrática e globalizada. Como
instrumentos, utilizará uma apostila virtual como base teórica e vídeos e áudios da internet para conhecimento da
prática, além disso, irá propor e conduzir ações voltadas para atuação em veículos de comunicação, comunicação
corporativa, mídias sociais ou empreendedorismo, para a realização de todas as atividades descritas é essencial que a
OSC possua computadores e demais equipamentos solicitados.
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Desenvolver temas de discussão envolvendo
convidados estratégicos para apoiar numa intervenção
diante das necessidades da comunidade. Fazer roda
de conversa na Rádio Web Exercitar habilidades para
envolver outras Organizações Sociais nesse contexto.

Diário

1. Fases de execução:
Recebimento do recurso: 1º mês com início das atividades do projeto
Aquisição dos equipamentos : 2º mês continuidade das atividades do projeto
Instalação dos equipamentos nos locais pré-estabelecidos: 3º mês das atividades do projeto
Prestação de contas: 4º e 12º mês e continuidade das atividades do projeto, totalizando 12 meses de
atividades.
2. Prazo de execução do Projeto: 12 meses
(Sempre contado da data de assinatura do instrumento que formaliza a parceria). Nota: sugere-se 12 (doze)
meses (não especificar datas de início e término).
1. Impacto Social esperado (Descrever, a partir das metas estabelecidas, como a execução do projeto
auxiliará na qualificação do Serviço, na direção de mudanças positivas em relação à situação de
vulnerabilidade e riscos sociais vivenciados).
A educomunicação irá promover a participação cidadã das crianças e dos adolescentes e o envolvimento da
comunidade dentro e fora da OSC – Organização da Sociedade Civil, além do acesso aos veículos de comunicação e a
produção de uma comunicação autêntica, oportunizando ao público-alvo e de interesse, ações que visem valorizar o
potencial de criar e apreender por meio de uma gestão participativa.
Isso poderá ser realizado por meio do Laboratório de Comunicação Audiovisual, que será montado com os
equipamentos solicitados, no espaço socioeducativo de Comunicação da Comunidade que frequenta a OSC, seja na
sede ou nos pontos de atendimento, criando uma extensão para o desenvolvimento de ideias inovadoras e a
implementação de projetos comunitários realizados pelas crianças, adolescentes e jovens do Programa Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, por meio de ferramentas de comunicação. Utilizando a Educomunicação, o
público alvo e de interesse poderá desenvolver suas capacidades e potencialidades de observação, análise e estudo
do seu espaço de convivência.
Este projeto propõe uma relação entre o acesso à educação e os meios de comunicação como forma de aprendizagem
na adolescência, esta relação não tange somente a leitura crítica da mídia, mas também, a apropriação de assuntos
que afetam a comunidade onde residem. O projeto pode possibilitar a criação de uma rede de parcerias envolvendo
universitários, organizações de mídia, escolas das comunidades, Secretaria da Educação, organizações
governamentais e organizações do terceiro setor.

(Devem descrever como será o sistema de monitoramento e avaliação do projeto, apresentando alguns
indicadores tangíveis e/ou intangíveis, os instrumentos e estratégias de coleta de dados e a equipe
responsável pelo processo).

Meta

Indicadores qualitativos

Indicadores
quantitativos

Meios de Verificação
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1. Processo de Monitoramento e Avaliação.
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Realização dos
atendimentos dos
usuários por um
educomunicador

Usuários e seus
familiares integrados ao
Projeto, empoderados
de seus direitos e com
vínculos fortalecidos.

70% de usuários e
seus familiares
integrados e com
vínculos
fortalecidos.

Listas de presenças, nas
oficinas de redação,
pesquisa e
desenvolvimento de
matérias da
programação da rádio.

Orientação e
capacitação para os
colaboradores,
dirigentes e
voluntários.

Equipe de trabalho
qualificada para o
desenvolvimento do
trabalho com crianças e
adolescentes.

90% da equipe
sensibilizada e
preparada para o
desempenho de
suas funções.

Observação e avaliação
sistemática do
desempenho profissional.

Plano Político
Pedagógico
compatível às
necessidades e
interesse dos
usuários.

Oferta de atividades
apropriadas à faixa
etária dos usuários que
estimulem a frequência
no projeto.

95% de
frequência dos
usuários.

Listas de presenças
diárias.

Participação em
editais para
financiamento do
projeto.

Qualificação do
atendimento por meio de
adequações nas
instalações, aquisições e
ampliação do quadro de
RH.

20% de aumento
na receita da
Instituição.

Balanço Patrimonial
anual.

1. Recursos Físicos.
(Detalhar as condições gerais do prédio, especificando o local onde os equipamentos adquiridos serão
instalados).
A sede abrigará a maior parte dos equipamentos, é uma edificação térrea, com sala exclusiva e trancada para a Rádio
Web, possui câmeras, sistema de alarme e monitoramento 24 hs. Para a distribuição dos equipamentos os pontos de
atendimento será exigida sala exclusiva e trancada para a Rádio Web.
1. Recursos Humanos

Cargo/Função
Educomunicador

Formação
Ensino Médio

Carga Horária
40 hs semanais

Quantidade
02

Tipo de Vínculo
Prestador de serviço
PJ

SEDSPTA2021003060DM

(Especificar: cargo/função, formação, carga horária, quantidade e tipo de vínculo de cada profissional
envolvido com a OSC, direta ou indiretamente com a execução do objeto da parceria).
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Superior

30 hs
semanais

01

Prestador de serviço
Autônomo

Coordenadora Geral

Ensino Médio

40 hs
semanais

01

Prestador de
serviço PJ

Educadores Sociais

Ensino Médio

40 hs
semanais

11

Prestador de
serviço PJ

Ensino Médio

40 hs
semanais

01

Prestador de
serviço PJ

Assistente Social

Administrativo

1. Plano de Aplicação dos recursos financeiros
EXEMPLO:

19

01

01

19

01

Itens de
despesa

Computador
(desktop)

Computador
(desktop)

Especificações Técnicas

Valor
Valor Total
unitário (R$) (R$)

processador , 3.0 GHZ e 6MB ou superior,
8GB de memória Ram (DDR4), placa mãe ,
com armazenamento em SSD de no
mínimo 480GB, 4 saídas USB ou mais, uma
saída em HDMI, sistema operacional de 64
Bits, com teclado e mouse;
R$ 2.890,00

processador , 3.0 GHZ e 6MB ou superior,
32GB de memória Ram (DDR4), placa mãe
, com armazenamento em SSD de no
mínimo 1TB, Placa de Vídeo 1650 4gb, 4
saídas USB ou mais, uma saída em HDMI,
sistema operacional 64 Bits, com teclado e
mouse com conexão sem fio

R$
54.910,00

R$ 9.990,00

R$ 9.990,00

Monitor

LED de 25” com resolução Full HD e painel
IPS, formato 16:9, entrada HDMI,
R$ 1.636,00
predominantemente na cor preta

R$ 1.636,00

Monitor

19,5” ou superior, formato 16:9 , entrada
HDMI, predominantemente na cor preta

Câmera

Kit Câmera 90D DSLR + lente EF-S 1855MM F/3.5-5.6 IS + Lente da 50mm f/1.8
STM Lens - Tripé Profissional com cabeça
hidráulica e carga máxima de 15kg

R$ 838,80

R$
15.937,20

R$ 14.290,00

R$
14.290,00

SEDSPTA2021003060DM

Quantidade
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01

Mesa de Som Blackmagic Design Atem Mini Pro, (6K/4K)

02

Filmadora G50 + - Tripé Profissional com
cabeça hidráulica e carga máxima de 15kg

Filmadora

Kit Microfone 04 microfones Para Estúdio
-1 Usb + 01 microfone sem fio digital
wireless

01

Microfones

Fone de
Ouvido

Fone de Ouvido Bluetooth,

04
09

Webcam

02

272

R$ 4.984,50

R$
10.516,70

R$ 4.984,50

R$
21.033,40

R$ 994,00

R$ 4.970,00

R$ 310,00

R$ 1.240,00

Webcam

R$ 570,00

R$ 5.130,00

Projetor

Projetor SVGA HDMI, 3600 Lumens, Alto
Falante,

R$ 4.010,50

R$ 8.021,00

02

Tela De
Projeção

Tela De Projeção Retrátil Para Projetor 80’’
Manual 16:9

R$ 1.014,00

R$ 2.028,00

01

Estabilizador

Estabilizador , com carga de até 800gr,
autonomia de 12 horas e Smartphones

R$ 2.451,20

R$
2.451,20

01

Smart TV 50”

Smart TV 50” em LED e com resolução em
4K

R$ 3.378,70

R$ 3.378,70

R$ 57.874,40

R$
150.000,00

TOTAL GERAL

Observação 1: as propostas orçamentárias deverão estar em estrita conformidade com as especificações
técnicas contidas no plano de aplicação dos recursos financeiros.
Observação 2: nos Itens de despesa e Especificações técnicas, não indicar a marca ou modelo dos produtos.
Observação 3: A declaração de contrapartida como requisito de celebração da parceria é facultada.
1. Cronograma de desembolso
Recebimento do recurso: 1º mês
Aquisição dos equipamentos : 2º mês
Instalação dos equipamentos nos locais pré-estabelecidos: 3º mês
Prestação de contas: 4º e 12º mês

Observação: O Cronograma de Desembolso deverá estar de acordo com repasse de recurso estadual, se o
valor for inferior ao disponibilizado pelo Estado, deverá ser adotado o valor efetivo da compra.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO PROJETO
ASSINATURA DO PRESIDENTE/REPRESENTANTE LEGAL DA OSC
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O recurso financeiro será liberado em parcela única, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
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ORÇAMENTO FINAL
EXEMPLO:

19

01

01

19

Itens de
despesa

Especificações Técnicas

Valor
unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

Computador
(desktop)

processador , 3.0 GHZ e 6MB ou superior,
8GB de memória Ram (DDR4), placa mãe ,
com armazenamento em SSD de no mínimo
480GB, 4 saídas USB ou mais, uma saída em
HDMI, sistema operacional de 64 Bits, com
R$
teclado e mouse;
2.890,00

Computador
(desktop)

processador , 3.0 GHZ e 6MB ou superior,
32GB de memória Ram (DDR4), placa mãe ,
com armazenamento em SSD de no mínimo
1TB, Placa de Vídeo 1650 4gb, 4 saídas USB
ou mais, uma saída em HDMI, sistema
operacional 64 Bits, com teclado e mouse
com conexão sem fio
R$
9.990,00

Monitor

LED de 25” com resolução Full HD e painel
IPS, formato 16:9, entrada HDMI,
predominantemente na cor preta

R$
1.636,00

R$ 1.636,00

Monitor

19,5” ou superior, formato 16:9 , entrada
HDMI, predominantemente na cor preta

R$ 838,80

R$
15.937,20

R$
14.290,00

R$
14.290,00

R$
54.910,00

R$ 9.990,00

01

Câmera

Kit Câmera 90D DSLR + lente EF-S 1855MM F/3.5-5.6 IS + Lente da 50mm f/1.8
STM Lens - Tripé Profissional com cabeça
hidráulica e carga máxima de 15kg

01

Mesa de som

Blackmagic Design Atem Mini Pro, (6K/4K)

R$
4.984,50

R$ 4.984,50

02

Filmadora

Filmadora G50 + - Tripé Profissional com
cabeça hidráulica e carga máxima de 15kg

R$
10.516,70

R$
21.033,40

01

Microfone

Kit Microfone 04 microfones Para Estúdio -1
R$ 994,00
Usb + 01 microfone sem fio digital wireless

R$ 4.970,00

04

Fone de
Ouvido

Fone de Ouvido Bluetooth

R$ 310,00

R$ 1.240,00

09

Webcam

Webcam

R$ 570,00

R$ 5.130,00
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Quantidade
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02

Projetor

Projetor SVGA HDMI, 3600 Lumens, Alto
Falante,

R$
4.010,50

R$ 8.021,00

02

Tela De
Projeção
Retrátil

Tela De Projeção Retrátil Para Projetor 80’’
Manual 16:9

R$
1.014,00

R$ 2.028,00

01

Estabilizador

Estabilizador , com carga de até 800gr,
autonomia de 12 horas e Smartphones

R$
2.451,20

R$
2.451,20

01

Smart TV 50”

Smart TV 50” em LED e com resolução em 4K

R$
3.378,70

R$ 3.378,70

R$
57.874,40

R$
150.000,00

TOTAL GERAL

Observação 1 - Plano de aplicação e Orçamento final deverão conter, ao final, o mesmo valor.
Observação 2 - Cada item deve ser adquirido na empresa fornecedora que apresentar o menor preço.
Santo André dia 13 de agosto de 2021
ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO ASSINATURA DO PRESIDENTE/REPRESENTANTE
LEGAL DA OSC

Santo André, 29 de Outubro de 2021
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DAVID TEIXEIRA DOS SANTOS
Presidente
AÇÃO CRISTÃ COMUNITÁRIA DO BRASIL
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