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1. APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
A Associação Lar Casa Bela é uma Associação privada, sem fins
lucrativos, fundada em 15 de agosto de 2012 que iniciou os atendimentos em
maio de 2014 e tem como missão “transformar a sociedade para que toda
criança tenha brilho no olhar”. Para isso, possui um serviço de Proteção Social
Especial de Alta Complexidade, na modalidade de Casa Lar, que oferece
atendimento a crianças e adolescentes que se encontram em situação
vulnerabilidade ou violação de direitos e necessitam de acolhimento provisório,
fora de seu núcleo familiar de origem.
O serviço é oferecido em uma unidade residencial, na área urbana e o
trabalho desenvolvido é pautado em relações próximas ao ambiente familiar, o
que favorece a autonomia dos acolhidos, sua interação social com a
comunidade e oferece um lar confortável, saudável, seguro, acessível e com
garantias de privacidade análogo ao ambiente familiar desejável.

2. JUSTIFICATIVA DO PROJETO
Em virtude à situação excepcional que estamos vivenciando, devido ao
novo coronavírus, (SARS-CoV-2), que conforme Nota Técnica da ANVISA
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é um vírus identificado como a causa
de um surto de doença respiratória detectado pela primeira vez em Wuhan,
China. Apesar de ser comum em diferentes espécies de animais, atualmente
possui uma alta e sustentada transmissibilidade entre as pessoas, que ocorre
por meio de gotículas respiratórias (expelidas durante a fala, tosse ou espirro)
e também pelo contato direto com pessoas infectadas ou indireto por meio das
mãos, objetos ou superfícies contaminadas, de forma semelhantes com que
outros patógenos respiratórios se espalhem. Os sintomas mais comuns dessas
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infecções podem incluir manifestações respiratórias e febre. Como ainda não
existe vacina para prevenir a infecção, a melhor maneira de prevenir é adotar
ações para impedir a propagação desse vírus. O vírus começou a circular na
China em dezembro de 2019, chegou a diversos países, incluindo o Brasil, e
está em todos os continentes, no dia 11 de março de 2020, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) decretou pandemia.
Diante do exposto, os atendidos permanecem em quarentena na
instituição, todas as atividades externas (como escola, participação em
projetos, atendimentos, saídas, passeios culturais) dos acolhidos foram
suspensas e também as atividades internas (como as visitas familiares, a
construção do álbum fazendo minha história, atendimentos psicológicos, aulas
de música e intervenções de voluntários), sendo necessário nesse momento
reinventar e adaptar práticas para continuar garantindo o direito das crianças e
adolescentes à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
e à convivência familiar e comunitária.

3. INFORMAÇÕES SOBRE OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS QUE
SE PRETENDE ADQUIRIR
Segundo, as Recomendações do CONANDA para a proteção integral a
crianças e adolescentes durante a pandemia do covid-19, recomenda a
implementação de medidas emergenciais no âmbito econômico e social que,
além de mitigar a transmissão comunitária do COVID-19, também garantam o
direito à vida e à saúde da criança e do adolescente, expressos no artigo 7º do
Estatuto da Criança e do Adolescente, por meio da aplicação dos recursos
orçamentários necessários.
Portanto, a instituição pretende adquirir alguns materiais de limpeza,
materiais de higiene pessoal e Equipamento de Proteção Individual (conforme
a relação abaixo) para intensificar os cuidados com a saúde dos bebês,
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crianças, adolescentes e funcionários e assim viabilizar a prevenção do COVID19 e evitar a propagação do vírus na sociedade.
Materiais de Limpeza:
- Detergente;
- Álcool para limpeza;
- Água sanitária;
- Desinfetante;
- Sabão em pó;
- Saco de lixo
Materiais de Higiene Pessoal:
- Álcool em gel para mãos;
- Sabonete líquido para mãos;
- Papel toalha para dispenser;
EPI (Equipamento de Proteção Individual):
- Máscaras descartáveis ou de tecido;
- Luvas de látex descartáveis.

4. A FORMA E USO PARA O COMBATE À PANDEMIA
Mediante acima exposto pretendemos realizar a aquisição de materiais
de limpeza, materiais de higiene pessoal e Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) para a segurança dos profissionais e acolhidos da instituição,
como medida preventiva da doença Covid-19.
A forma de uso será conforme exposta na Nota Pública de Medidas de
Prevenção ao coronavírus nas Unidades de Acolhimento Institucional do
Ministério da Cidadania. Assim as medidas que serão realizadas com a
utilização dos materiais mencionados acima em virtude ao combate à pandemia
compreendem:
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- Em relação ao cuidado com o espaço físico da unidade: realizar a
limpeza de todos os ambientes com solução desinfetante e água sanitária
regularmente; higienizar maçanetas, corrimãos, mesas, dadeiras, teclados,
telefones e todas as superfícies metálicas constantemente com álcool; colocar
dispensadores com álcool em gel em locais de fácil acesso à equipe e aos
acolhidos; utilizar sabão e detergentes para higienizar roupas e louças e
esvaziar regularmente as lixeiras.
- Em relação aos profissionais e acolhidos: lavar bem as mãos diversas
vezes ao dia com água e sabão e utilizar toalhas de papel para secá-las;
utilização de álcool em gel com frequência; utilização de máscara e outros
equipamentos de proteção individual – EPI indicados pelas autoridades
sanitárias, que devem ser retiradas e descartadas logo após o uso.
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5. PREVISÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS
O valor total previsto para a compra dos materiais é de R$ 3.324,36,
conforme a tabela abaixo. Realizamos três orçamentos em lojas online (ecommerce) para obter o valor médio de cada produto.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
Detergente (frasco de 500 ml)
Álcool (frasco de 5 litros)
Água sanitária (frasco de 2 litros)
Deseinfetante (frasco de 500 ml)
Sabão em pó (800g)
Saco de lixo de 30 litros (pacote com 100 unidades)
Saco de lixo de 50 litros (pacote com 100 unidades)
Saco de lixo de 100 litros (pacote com 100 unidades)
Álcool em gel para mãos (frasco com 500 ml)
Sabonete líquido (frasco de 500 ml)
Papel toalha (pacote com 1.000 folhas)
Máscaras (Kit com 10 unidades)
Luvas (caixa com 100 unidades)

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
Detergente (frasco de 500 ml)
Álcool (frasco de 5 litros)
Água sanitária (frasco de 2 litros)
Deseinfetante (frasco de 500 ml)
Sabão em pó (800g)
Saco de lixo de 30 litros (pacote com 100 unidades)
Saco de lixo de 50 litros (pacote com 100 unidades)
Saco de lixo de 100 litros (pacote com 100 unidades)
Álcool em gel para mãos (frasco com 500 ml)
Sabonete líquido (frasco de 500 ml)
Papel toalha (pacote com 1.000 folhas)
Máscaras (Kit com 10 unidades)
Luvas (caixa com 100 unidades)

Orçamento 1
Valor Unitário
R$
1,59
R$
155,76
R$
13,90
R$
5,08
R$
7,79
R$
26,75
R$
27,92
R$
49,32
R$
19,99
R$
16,90
R$
23,54
R$
37,90
R$
42,90

Orçamento 2 Orçamento 3
Valor Unitário Valor Unitário
R$
2,93 R$
2,09
R$
178,25 R$
198,80
R$
6,91 R$
13,90
R$
5,78 R$
10,69
R$
7,79 R$
19,20
R$
20,75 R$
20,75
R$
27,92 R$
33,92
R$
49,32 R$
55,32
R$
18,90 R$
29,90
R$
16,90 R$
17,51
R$
34,29 R$
19,90
R$
49,90 R$
62,99
R$
42,90 R$
42,90

VALOR MÉDIO QUANTIDADE
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

2,09
178,25
13,90
5,78
7,79
20,75
27,92
49,32
19,99
16,90
23,54
49,90
42,90

32
4
10
32
8
4
2
2
20
40
8
8
6

TOTAL
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VALOR TOTAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

66,88
713,00
139,00
184,96
62,32
83,00
55,84
98,64
399,80
676,00
188,32
399,20
257,40

R$

3.324,36

