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NOME: Recanto Monsenhor Albino CNPJ:47.074.851/0010-33

ENDERECO:Estr. Mun. Alberto Lahóz de Carvalho (CTV 010), KM 04
CIDADE: Catanduva UF: SP CEP: 15828-000 DDD / FONE: 17-3522-5052
END. ELETRONICO(E-MAIL):recanto@padrealbino.com.br

SITE:www.fundacaopadrealbino.com.br

DATADO 12 REGISTRONO CMI: 30/11/2015

NOME: Reginaldo Donizeti Lopes

CARGO/ FUNÇÃO: Presidente PROFISSÃO:Contador EST.CIVIL: casado
ENDERECO:Rua: Araraquara, 1020, Vila Rodrigues

END. ELETRONICO(E-MAIL):reginaldoJopes@padrealbino.com.br

CIDADE: Catanduva UF: SP CEP: 15.828-000 DDD / FONE: (17) 3311-3231

NOME: Heliton Wagner Benetelli
REG.NO CONSELHOPROFISSIONAL(CRC):lSP199582/0-3 CPF: 170.643.438-35

ENDEREÇO:Rua: dos Estudantes, 225, Pq Iracema

END. ELETRONICO(E-MAIL):heliton.benetelli@padrealbino.com.br

CIDADE: Catanduva UF: SP CEP: 15.809-144 DDDl FONE: 17-997895677

NOME DO ESCRITÓRIO:Fundação Padre Albino DDD / FONE: 17- 3522-5052
:~j4:]11~
4.1 DATADA CRIACÃO: 21/12/1996

4.2 DIRETRIZESDA 05C: Instituição de longa permanência para idosos, serviço de proteção social
especial de alta complexidade, serviço tipificado conforme preconiza o sistema único de
assistência social

4.3 FINALIDADESESTATUTÁRIAS:Manter casasassistenciaisjá em funcionamento e outras que venha a
criar no mesmo gênero

4.4 CAPACIDADEDEATENDIMENTO TOTALDA 05C: 50 vagas

4.5 NÚMERO DE AGENTESFUNCIONÁRIOS DA OSC/ VOLUNTÁRIOS E PERMANENTES:64
funcionários, não possuímos voluntários.

NOME: Flávio Fernando Pascolat

FORMACÃO: Engenheiro Civil REG.NO CONSELHOPROFISSIONAL:5060679105

ENDERECO:Praça 9 de Julho n2131, Apt 10

END. ELETRONICO(E-MAIL):flavio.pascolat@padrealbino.com.br
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CIDADE: Catanduva UF:SP CEP:15828-000 000/ FONE: 17- 99789-5597

6.1- TíTULO DOPROJETO:Adequação do espaço físico para qualidade de vida, acessibilidade,
saúde e bem estar dos idosos acolhidos.
6.2 - DESCREVER OBJETO DO EDITAL

O projeto visa realizar adequação do espaço físico atendendo a demanda da organização para
garantir o processo de envelhecimento, qualidade de vida e promover a acessibilidade dos idosos
acolhidos.
6.3 - PERíODO DE EXECUCÃO

Início: data da assinatura do aditamento

Término: até 31/12/2022

7.1- DIAGNÓSTICO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DAS ATIVIDADES DA PARCERIA

A adequação do espaço é de máxima importância, pois não possuímos recursos, o prédio
encontra-se com os revestimentos e pisos dos banheiros deteriorados, desgastados e inadequados
para utilização dos idosos, sendo necessária à reforma para atender portaria da vigilância sanitária.

Trocar os revestimentos dos pisos, hidráulica e elétrica dos banheiros da ala masculina e feminina;
Ofertar através deste espaço, acessibilidade, qualidade devida, comodidade, confortos e
segurança aos idosos acolhidos.

Promover ambiente renovado e adequado para higiene dos idosos;
9 - PÚBLICO ALVO
Idosos de ambos os sexos já acolhidos na instituição ...

:mt:.~;:,y;::U:g::>t~7.'
O Recanto Monsenhor Albino está inserido no município de, Catanduva, vinculado a regional
administrativa de São Jose do Rio Preto. Incluído na rede de proteção social especial atendendo a
demanda do município de Catanduva erngeral,' mais espeCificamente os idosos encaminhados do
CREAS e promotoria de justiça, visando garàntir o acolhimento. ao .idoso que apresente a
necessidade do acolhimento. . '
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A adequação dos banheiros da ala feminina. e masculina através da contratação de mão de obra
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pa'ra troca dos pisos, demolição dos pisos e co'ri;tra'piso;demolição de hidráulica no piso, demolição
retirada de tomadas e placas existentes, demolição de rede de esgoto, retirada de entulho,
fornecimento de material e execução de contra piso e cimentado de regularização, fornecimento
de argamassa e rejunte para execução de revestimento do piso, fornecimento e fornecimento e
assentamento de soleiras de granito, mão de obra para execução de revestimento de piso
porcelanato anti derrapante, fornecimento e instalação de tubulação hidráulica completa no piso,
fornecimento e instalação de tomadas/placas (modulares - linha tramontina) e luminárias (Ied
20x20), limpeza final, todo trabalho especificado no orçamento e planilha quantitativa em anexo
supervisionado pelo engenheiro Flávio Fernando Pascolat funcionário contratado da Fundação
Padre Albino.

12 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

13.1-METAS

Realizar a reforma dos banheiros da ala masculina e feminina.
13.2 - RESULTADOS ESPERADOS

Concluir a adequação do espaço conforme proposto no projeto, melhorar as condições do
ambiente para os idosos acolhidos, proporcionando uma convivência saudável e harmoniosa nos
aspectos físicos, mental e social.

14.1- MONITORAMENTO

Acompanhamento da obra pelos engenheiros responsáveis da Fundação Padre Albino e elaboração
de relatórios de conclusão. Os pagamentos serão efetuados através de medições estabelecidas em
contrato.
INDICADORESDOS
RESULTADOS
Realização da obra de
acordo com o cronograma

(%) MEIOS
QUALITATIVOS
100% da
atividade
programada

(n2) MEIOS
QUANTITATIVOS
110,OOm2

VERIFICAÇÃO

Acompanhar de acordo com
as medições realizadas pelo
engenheiro

14.2 - AVALlACÃO

A avaliação examina e analisam impactos e resultados, voltando-se para fim e propósitos. Como
serão realizadas as avaliações, quais métodos e instrumentos para tal? Em que tempo serão
realizadas?)

Realização de relatórios mensais com dados fotográficos, quantitativo e qualitativo, durante a
vigência da parceria.
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Flávio Fernando Pascolat
Engenheiro

CPF214.147.688-77 .

oh izeti Lopes
Presi te da OSC
CPF095.938.058-26

O projeto de reforma dos banheiros da ala feminina e masculina será realizado por equipe da
empresa contratada devendo ser especialistas em construções Civis.

17 - PLANO DE APLICAÇÃO

Dados Bancários:
Número da Conta Corrente 146-5
Vigência da Parceria Ano de 2021

Banco ' Agência Cidade
001 8057-8 Catanduva
Data Início: data da assinatura do termo de aditamento
Data de assinatura da parceria: após aprovação do Conselho '
Municipal do Idoso.
Data Término: 31/1~/2022 .

Valor Total. Previsto para Repasse: Conforme plano de aplicação em anexo o orçamento aprovado
para execução do projeto proposto pela instituição. será o de menor apresentado pelas empresas,
sendo a obra com o valor total de R$ 49.161,50 (Quarenta e nove mil e cento e sessenta e um
reais e Cinqüenta centavos). O recurso disponibilizado pelo Conselho Municipal do Idoso através
do FUMAPI é de R$ 24.375,90 (Vinte quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais e noventa
centavos) sendo assim o valor de contrapartida da organização é de R$24.785,60 (Vinte e quatro
mil setecentos e oitenta e Cinco reais e sessenta centavos) Total Geral: R$ 49.161,50 (Quarenta e
nove mil e cento e sessenta e um reais e cinqüenta centavos). .,
Objeto do Termo de Parceria:
Serviço de promoção, proteção, defesa e garantia de direitos dos idosos.
Adequação do espaço físico em parceria com o Conselho do idoso.
Quantidade de Parcelas Previstas: 01 parcela~~:' -,

Planejar os valores dentro do período de execução da parceria ("alor mensal e valor total) em
coerência com a execu ão do objeto do termo de p:arceria, utilizando-se o Modelo de
Cronograma xecuç- e Desembolso/Plano de Aplicação no Anexo VIII.

Catanduva / SP,23 de Setembro de 2021.
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