Projeto de aquisição de materiais e equipamentos médicos necessários ao combate da
pandemia Covid-19 para o Serviço de Acolhimento Noturno de Adultos e Famílias em
Situação de Rua

Identificação do projeto e dos responsáveis pela execução

Nome da Organização: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Data de Constituição: 28/11/1968
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data de inscrição no CNPJ: 20/09/1971

Endereço: Rua Francelino Romão, 100
Cidade/UF: Sorocaba-SP

Bairro: Vila Rica

CEP: 18052-370

Telefone: (15) 3229-0770

Fax: (15) 3229-0777

Site: www.sossorocaba.org.br E-mail: sos@sossorocaba.org.br

Presidente ou Representante legal da entidade: JOÃO ANTONIO GABRIEL
Cargo: PRESIDENTE
CPF: 391.661.398-72

RG: 8.394.571-4

Órgão Expedidor: SSP-SP

Nome do responsável pelo Projeto:
Vanderlei da Silva
Cargo:
Gerente Administrativo
Telefone:
(15) 3229-0777
E-mail:
gerencia@sossorocaba.org.br

1.

Identificação do objeto a ser executado
Aquisição de materiais e equipamentos médicos necessários ao combate da pandemia

Covid-19 para o Serviço de Acolhimento Noturno de Adultos e Famílias em Situação de Rua.

2.

Produto a ser gerado
Em Sorocaba, segundo dados da Secretaria da Cidadania - SECID, o aumento no número

de pessoas em situação de rua, de 2016 a 2019 foi de 86,23%, isto é, passando de 443 em 2016
para 825 em 2019, e uma grande maioria, ou 84,37% deles, são homens. Conforme os dados
epidemiológicos da Itália, 71% das vítimas fatais são homens e estudos da China demonstram

que a letalidade entre homens fica em 2,8% maior que nas mulheres 1.
O projeto SOS ECO do Serviço de Obras Sociais atende diariamente cerca de 60 pessoas
em situação de rua na cidade de Sorocaba, 10% dos atendidos são pessoas acima dos 60 anos
de idade, grupo de maior risco diante da pandemia, pois em sua grande maioria são do sexo
masculino.
Com um histórico de enfrentamento de situações de calamidade emergencial, desde 1968,
o SOS planejou junto as autoridades, que durante os meses de abril, maio e junho, a previsão é
acolher, de forma emergencial, 60 pessoas na sua Sede e 70 no Clube do Idoso.
Dessa forma, essas estruturas poderão oferecer o isolamento necessário para evitar a
contaminação de mais pessoas no município, pois serão acolhidas as que não estiverem
necessitando de internação, mas que precisem de acolhimento que ofereça alimentação
suficiente, higienização de roupas pessoais, roupas de cama, banho e demais providências.
E, para que o serviço seja oferecido de forma adequada o SOS necessita de recursos para
a aquisição de material complementar para proteção (EPI – equipamento individual de proteção)
para os usuários do serviço e para a equipe de atendimento, além de material de higiene e
limpeza indicados para a completa desinfecção das áreas de convívio e uso conforme
recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde) e Ministério da Saúde.
Os

materiais

a

serem

adquiridos

estão

de

acordo

com

a

Nota

Técnica

GVIMS/GGTES/ANVISA No 04/2020 e seguem as orientações para os profissionais de apoio,
segurança, administrativos e limpeza que realizam o trabalho na sede do SOS2:
•

máscaras descartáveis de filtragem tripla (a máscara deve ser confeccionada de
material TNT, possuir no mínimo uma camada interna e uma camada externa e
obrigatoriamente um elemento filtrante);

•

luvas descartáveis de látex – tamanhos M e G;

•

avental descartável com magas e punho;

•

Touca descartável;

•

Álcool em gel – concentração 70%;

•

Sabonete líquido;

•

Água sanitária (hipoclorito de sódio);

•

Óculo de proteção - FACE SHIELD (para os profissionais de limpeza).

1

https://exame.abril.com.br/ciencia/por-que-os-homens-tem-mais-risco-de-morte-por-covid-19/
ORIENTAÇÕES PARA SERVIÇOS DE SAÚDE: MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE
QUE DEVEM SER ADOTADAS DURANTE A ASSISTÊNCIA AOS CASOS SUSPEITOS OU
CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2), atualizada em
31/03/2020 - http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+Técnica+n+04-2020+GVIMSGGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28 - pág.19
2

2

3.

Resultados Pretendidos

Resultados Pretendidos
1.1 Aquisição de EPIs e material de higiene e limpeza necessários;
1.2 Suprir a necessidade de EPI e material de higiene para a equipe de profissionais e
usuários durante a pandemia de covid-19;
1.3 Diminuição dos riscos de contaminação da equipe de funcionários e entre usuários do
serviço;
1.4 Prestação de contas apresentada dentro do prazo estimado;

4.

Atividades ou etapas de execução
Atividade

1.1 Aquisição de EPIs e material de
higiene e limpeza necessários;
1.2 Utilização dos EPIs e materiais
que forem chegando e estocagem
para uso durante os meses mais
críticos da pandemia;
1.3 Distribuir EPI e material de
higiene para equipe e usuários;
1.4 Prestação de contas do projeto

5.
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Os indicadores de desempenho do Projeto e metas a serem atingidas, bem como a data
final para a sua efetiva execução ou implementação

•

Prazo inicial: abril/2020

•

Prazo final: junho/2020

Metas a serem atingidas
1.1 Aquisição de materiais de acordo
com o orçamento realizado;

1.2 EPI´s e materiais suficientes
para segurança de profissionais e
usuários;
1.3 Utilização de 100% do material
até o final do projeto
1.4 Prestação de contas entre no
mês subsequente à instalação do
sistema;

Indicadores
- Nível de qualidade dos
materiais fornecidos;
- Prazo de entrega dos
materiais fornecidos;
- Número de materiais e EPI´s
adquiridos;
- % do material utilizado
- Aprovação da prestação de
contas pelo Tribunal de Justiça

Meios de
Verificação
- Fotografias dos
materiais
adquiridos e
utilização dos
mesmos;
- Nota Fiscal;
- Fotografias,
depoimentos;
- Nota Fiscal e
relatório de
prestação de
contas.
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6.

Beneficiários do projeto

Diretos:

•

130 pessoas em situação de rua com sintomas ou com confirmação para COVID-19;

•

30 profissionais que trabalham diretamente com aas pessoas em situação de rua;

Indiretos:

•

A comunidade local (Sorocaba) que estará mais segura com a proteção das pessoas em
situação de rua que estarão acolhidas num espaço apropriado;

7.

Benefícios institucionais
O cuidado com a equipe que atende pessoas em situação de rua é fundamental nesse

momento de pandemia, para não gerar um componente passivo para a instituição sem fins
lucrativos, um serviço essencial que funciona 24 horas todos os dias do ano, que poderia ser
prejudicado, uma vez que haveria a contaminação de seus profissionais, e consequentemente o
afastamento motivos de saúde.

8.

Os custos exatos de implementação do Projeto

O custo para aquisição dos materiais de prevenção a pandemia Covid-19 foi orçado em
R$ 19.997,71 (dezenove mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos),
conforme menor preço (em destaque) cotado em 3 orçamentos:

Fornecedor
Cirúrgica Estilo

Shopfisio

Casas Bahia

Dental Cremmer

Magazine Médica
Shopfisio

Item
Máscara Cirúrgica Tripla com
elástico - PCT com 50
unidades - Descarpack
Máscara Cirúrgica Tripla com
elástico - PCT com 50
unidades - Descarpack
Máscara Cirúrgica Tripla com
elástico - PCT com 50
unidades - Descarpack
Touca Descartável Branca
Sky – Pacote com 100
unidades
Touca Descartável Branca
Talge– Pacote com 100
unidades
Touca Descartável Branca–
Pacote com 100 unidades

Valor
Unitário

Quantidade

Valor Total

R$ 71,50
151

R$ 9816,51

31

R$ 328,60

R$ 65,01

R$ 210,58

R$ 10,60

R$ 20,08
R$ 18,51
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Medaxo

Medclean

ORTOCENTRO

MedJet

Dr. Luvas

OrtoPonto
Net Suprimentos
Cirurgica Sinete
Astro
Carrefour
Shoptime
Americanas
Benzolimp
Americanas
Zoom
Total

9.

Avental Descartável Manga
Longa com Elástico – PCT 10
unidades
Avental Descartável Manga
Longa com Elástico – PCT 10
unidades
Avental Descartável Manga
Longa com Elástico – PCT 1
unidade
Luva Latex para
procedimentos – 100
unidades
Luva Latex para
procedimentos – 100
unidades
Luva Latex para
procedimentos – 100
unidades
Óculos de Proteção EPI
Óculos de Proteção EPI
Óculos de Proteção EPI (12
unidades)
Alcool em gel 70 5 litros 4,3
kg higienizador de maos
galao
Álcool em Gel
Álcool em Gel
Água Sanitária
Água Sanitária
Água Sanitária

24

R$ 1.824,00

60

R$ 2.339,40

100

R$ 252,00

32

R$ 5.119,68

49

R$ 317,52

R$ 76,00

R$ 79,80

R$ 26,70

R$ 38,99

R$ 45,90

R$ 50,00
R$ 2,52
R$ 5,67
R$ 41,32

R$ 187,50
R$ 159,99
R$ 268,90
R$ 6,48
R$ 10,90
R$ 11,90

R$ 19.997,71

O cronograma de desembolso.

O recurso deverá ser depositado em parcela única R$ 19.997,71

10. IDENTIFICAÇÃO DO GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Nome completo: Vanderlei da Silva
Formação: Superior Completo - Doutorado
Telefone para contato: (15) 3229-0770
E-mail Coordenador: sos@sossorcaba.org.br

11. – IDENTIFICAÇÃO DA COORDENADORA TÉCNICA:
Nome completo: Maria da Conceição Silva Moura
Formação: Serviço Social
Nº do Registro Profissional: CRESS: 30447
Telefone para contato: (15) 3229-0777
E-mail da Coordenadora: sos@sossorocaba.org.br – conceicaonais@hotmail.com
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Sorocaba, 06 de abril de 2020.

João Antônio Gabriel
Diretor Presidente
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