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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 205/2017-PMM.
Plano de Trabalho
I – Dados Cadastrais
01 – CNPJ: 84.304.179/0013-

02 – NOME DA ENTIDADE PROPONENTE: ACBNL – Lar dos Velhinhos

02
03 – Endereço Completo: Rua Ponta Grossa, 70, Zona 08.
04- Município: Maringá-PR
08- DDD
(44)

09- FONE/FAX
3227-4559

05 – Caixa Postal: -

06 – CEP: 87050-590 07 – UF
PR

10- E-mail:
Social.lardosvelhinhos@hotmail.com

12 – Banco
Caixa Econômica Federal

13- Nº Agência
0395

11- Nº Lei Utilidade Pública

9.967/2015
14- Nº Conta-Corrente
10.014-9 operação 003

II – IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DA ENTIDADE PROPONENTE
15- Nome do Dirigente da Entidade:
17- Cargo ou Função:

Diretora

Terezinha Maria Pamplona

18- Data da Posse:
02/07/2014

19- N.º do RG.

643.659

16- CPF:

148.318.050-68
20- Órgão Expedidor 21- data
SSP/SC
06/09/1996

22- Endereço Residencial Completo: Rua Ponta Grossa, 70, Zona 08
23- Município: Maringá
26- Fone Residencial:
(44) 3227-4559

24- CEP: 87050-590

25- UF:
PR

27- E-mail: tpamplona43@gmail.com

28 – Coletividade Atendida: Idosos

com 60 anos ou mais em situação de

vulnerabilidade social e risco.

29 Nº de Beneficiários
55

III - PROJETO
30. NOME DO PROJETO

Envelhecimento Ativo Requer Ações Intersetoriais
31. OBJETO

Contratação de Recursos Humanos para as atividades físicas e de fisioterapia, bem como a aquisição de
mobiliários em geral; materiais para manutenção de bens e imóveis; equipamentos eletrônicos; aparelhos
de medição e orientação; aparelhos, equipamentos, utensílios medico-odontológico, laboratorial e hospitalar;
aparelhos e equipamentos para esporte e diversão; equipamentos e material permanente; possibilitando
realizar atividades que ocasione uma velhice saudável aos idosos acolhidos no Lar dos Velhinhos.
32. OBJETIVOS

1. Oferecer atividades físicas para os (as) idosos (as) Institucionalizados (as) com acompanhamento de um
profissional habilitado;
2. Proporcionar atividades de fisioterapia manuais e com aparelhos para idosos (as) com grau de
dependência II e III através de um profissional habilitado;
3. Promover a maior segurança e qualidade de vida aos usuários institucionalizados.
33. RESULTADOS ESPERADOS
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consequentemente prevenção na situação de isolamento através das atividades físicas
proporcionando um envelhecimento ativo e saudável aos (as) idosos (as) acolhidos;
2. Prevenção e/ou restauração de 65% dos problemas físicos, funcionais ou má formação dos idosos
dependentes;
3. Promoção da saúde, segurança e bem estar dos usuários;
4. Promoção do conforto, privacidade e qualidade de vida dos idosos acolhidos.
Cabe mencionar que para averiguar os resultados mensurados a equipe técnica realizará uma

avaliação bimestral através de instrumentais: fichas e formulários semi – estruturados, reuniões
intersetoriais e estudo de caso. Como é de suma importância a opinião dos usuários, esses também
opinarão através de atendimentos individuais no decorrer do projeto e a partir de tais instrumentais será
avaliado se tais resultados estão sendo atingidos.
34. JUSTIFICATIVA

Segundo a OMS – Organização Mundial da Saúde, o aumento da expectativa média de vida
aumentou acentuadamente no país, em 2025 o Brasil será o sexto país do mundo em número de idosos.
Embora a de ser um avanço, o aumento da expectativa de vida trás também algumas expressões da questão
social a qual o idoso perpassa e é notória a falta de politicas públicas para tais demandas.
Como Maringá não está isenta dessa realidade, o Estado e a sociedade precisam responder a essa
necessidade, para tanto, a A.C.B.N.L. – Lar dos Velhinhos surgiu para suprir tais demandas sociais que só
cresce no decorrer dos anos. Nesse viés, a Instituição desde sua fundação, atende aos idosos deste
município, prestando serviço de acolhimento institucional de longa permanência aos idosos com diferentes
necessidades e graus de dificuldades, que estejam com os vínculos familiares fragilizados ou rompidos ou
ainda em situação de vulnerabilidade social e risco, buscando garantir de forma integral seus direitos
enquanto cidadãos.
Ressaltamos que a Entidade atende todas as exigências previstas na política de assistência social
vigente e o Estatuto do Idoso Lei N° 10.741/03, porém antes de tudo buscamos olhar o Idoso a nós confiado
como alguém que tem direito a receber os cuidados próprios que a sua condição requer, oferecendo proteção
integral, alimentação

adequada a cada necessidade, controle nutricional, vestuário, transporte,

acompanhamento médico, psicológico, de assistência social, de enfermagem, assistência religiosa
respeitando e garantindo a liberdade de crença de cada indivíduo, atividades físicas, cultural, pedagógicas
e lazer. O serviço oferece também atendimento ininterrupto e moradia com estrutura adequada, atendendo
o usuário conforme a sua especificidade, mantendo sua privacidade, garantindo o respeito aos costumes e
tradições.
Cabe mencionar que para o ano de 2018 a Entidade pretende trabalhar conforme sua capacidade
máxima de 60 vagas, atendendo a grande demanda encaminhada pelos CRAS – Centro de Referência de
Assistência Social, CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Ministério Público,
dentre outros, todos centralizados pela SASC – Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Maringá,
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Assistência Social a prioridade de atendimento nesta Instituição.
Para mantermos os serviços com eficiência e eficácia, contamos atualmente com 39 funcionários,
04 Religiosas, sendo 01 Diretora/Coordenadora, 01 Enfermeira e 02

que proporcionam

Assistência

Religiosa aos idosos e funcionários e ainda uma infraestrutura essencial para exercer as atividades
pertinentes a ILPI – Instituição de Longa Permanência para Idosos e ainda atender todas as normativas
estabelecidas na Lei 10.741, de 1º outubro de 2003 e contemplado na Resolução 109 de 11 de novembro
de 2009 – Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, a saber, o Lar dos Velhinhos conta com um
terreno de 10.915,30 m², sendo que deste total 2.911,02 m², corresponde à área construída oferecendo
instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança, apresenta
espaço para moradia com endereço de referência, espaço de estar e convívio, guarda de pertences, lavagem
e secagem de roupas, banho e higiene pessoal, vestuário, e acessibilidades. Toda essa infraestrutura é
essencial para o atendimento de qualidade aos idosos durante a institucionalização.
Cabe explanar que atualmente estamos com 60 idosos institucionalizados e com demanda reprimida
de 123 idosos. Até a presente data o Lar dos Velhinhos já atendeu cerca de 800 usuários. A inserção dos
mesmos acontece a partir de encaminhamentos realizados pela rede socioassistencial do Município de
Maringá. Após esse encaminhamento a equipe técnica da Entidade realiza uma triagem e visita domiciliar
objetivando o estudo social, caso esteja tudo de acordo com as leis vigentes havendo vaga disponível o
idoso (a) é institucionalizado.
Muito se comenta a respeito do termo “qualidade de vida”, porém suas definições podem ser
interpretadas de diversas maneiras. O que observamos é que essa expressão envolve tanto o aspecto
psicológico quanto o físico, e, é essa junção que nos proporcionam dias melhores. Pensando nisso, a
qualidade de vida é de responsabilidade de várias áreas, inclusive do profissional de educação física e de
fisioterapeuta os quais serão contratados com a celebração desse convenio. Esses profissionais contribuirão
para os idosos institucionalizados um envelhecimento com menos patologias crônicas, rigidez de
movimentos, dores, quedas e tristezas, pois, não basta viver mais, mas sim viver melhor.
A Avaliadora Física terá uma carga horaria de 10 horas semanais para desenvolver atividades
rítmicas, expressivas, lúdicas e de ginástica, promovendo uma velhice mais saudável (física e psíquica).
Para corroborar com essas atividades serão adquiridos jogos como tabela de basquete e jogo de dardo
que proporcionarão além de exercícios que estimulam a coordenação motora o fortalecimento da relação
interpessoal, a convivência social e consequentemente a prevenção na situação de isolamento aumentando
o bem estar dos usuários. Já a Mesa Digital, será de extrema importância no quesito psíquico uma vez que
se trata de jogos digitais como jogo da memória, paciência, jogos musicais, numerais dentre outros
relacionados ao desenvolvimento e prevenção de patologias psíquicas como o Alzheimer tendo em vista que
cerca de 80% dos idosos acolhidos são acometidos por essa patologia. Já as balanças mecânica e digital,
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tanto no inicio do projeto quanto no final. As atividades serão
distribuídas conforme o cronograma abaixo:
SEGUNDA-FEIRA
13h30min as 16h30min horas

Atividades rítmicas e expressivas: utilizar-se de
danças circulares, danças folclóricas e expressão
corporal para melhorar o equilíbrio, coordenação,
memória e interação social do idoso.

QUARTA-FEIRA
13h00min as 16h30min horas

Atividades de ginástica: melhorar a flexibilidade,
mobilidade articular, força muscular, equilíbrio,
coordenação, capacidade aeróbica, respiração e
relaxamento.

SEXTA-FEIRA
13h00min as 16h30min horas

Atividades lúdicas (jogos): estimular a
capacidade cognitiva, motora e atenção através de
jogos como x-box, mesa digital, jogo de dardos,
tabela de basquete e brincadeiras populares.

Tendo em vista que nossos usuários são idosos com algum tipo de deficiência seja física ou psíquica
e que para tanto as atividades propostas terão que ser aplicadas com bastante técnica e minunciosamente,
o Lar dos Velhinhos conta com uma profissional qualificada, que exerce a função de Avaliadora Física,
graduada em educação física e com experiência de mais de 2 anos com o público idoso. A saber, a
profissional trabalha a mais de 02 anos no Lar dos Velhinhos e ainda por igual período nas ATI´S – Academia
da Terceira Idade atendendo o mesmo público tendo uma vasta experiência nessa área.
Segundo a CBO – Classificação Brasileira de Ocupações o Avaliador Físico possui a Descrição
Sumária de “Desenvolver atividades com crianças, jovens e adultos, atividades físicas, ensinam

técnicas desportivas, culturais, realizam treinamentos especializados com atletas de diferentes
esportes; instruem lhes acerca dos princípios e regras inerentes a cada um deles; avaliam e
supervisionam o preparo físico, acompanham e supervisionam as práticas desportivas; elaboram
informes técnicos e científicos na área de atividades físicas e psíquicas” e ainda as Condições Gerais
de Exercícios: “Os profissionais prestam serviços no campo dos exercícios físicos com objetivos
educacionais, de saúde e de desempenho esportivo, podem trabalhar em academias e escolas de
esporte, clubes e hotéis, clínicas médicas e fisioterápicas, em atendimentos domiciliares, em órgãos da
administração pública direta ... desenvolvem seu trabalho de forma individual e grupal, nos mais
variados ambientes, em horários irregulares em algumas atividades, alguns profissionais podem
trabalhar sob condições especiais, por exemplo em posições desconfortáveis por período prolongado,
sob pressão, sujeitos a mudanças climáticas e intempéries”. Com tudo, por se tratar de um profissional
impar e por não termos uma referencia no Município de Maringá, o salário desse profissional é diferencial e
se justifica pela eficiência e eficácia dos serviços prestados aos idosos.
Referente às ações, conforme já citado, a Entidade possui estrutura física para realizar as atividades
com a sala de multiuso contendo academia completa e aparelhos contingentes e aparelhagem de
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entanto em dias chuvosos os assistidos não conseguem se locomover com segurança e conforto até a sala
de multiuso deixando as atividades diárias comprometidas. A fim de sanar essa dificuldade será
adquirido/instalado com o recurso desse edital um Toldo a qual cobrirá todo o caminho até as salas de
atividades proporcionando maior acessibilidade, conforto e segurança no translado.
Já a Fisioterapeuta será contratada por 20 horas semanais, ou seja, todos os dias da semana das
08h:00min as 12h:00 min. Ressaltamos que a contratação do fisioterapeuta, se faz de suma importância
uma vez que 50% dos idosos acolhidos possuem grau de dependência II e III apresentando rigidez nos
movimentos o que diminui sua autonomia, quando vem associado ainda com alguma patologia como o AVC
– acidente vascular cerebral, Alzheimer e outras de cunho neurológico, as sequelas são ainda piores, pois,
além da rigidez, o paciente perde a coordenação motora. Com o intuito de prevenir e/ou restaurar os
problemas físicos, funcionais e a má formação o fisioterapeuta irá planejar suas atividades manuais e com
os aparelhos a serem adquiridos como escada de canto, Tábua Procioceptiva e Barra Paralela para as
atividades de treino de marcha e equilíbrio visando a diminuição da rigidez, estímulo da coordenação
motora, dentre outro; o aparelho de Neuro Syn, Eletrodo auto adesivo serão de suma importancia nas
atividades de que venham restaurar os problemas físicos, funcionais como a estimulação e fortalecimento
muscular juntamente com a analgesia, outros aparelhos a serem adquiridos com o objetivo de estimular os
músculos manualmente é o exercitador de mãos e dedos de nível médio para a prevenção de má formação,
principalmente nos idosos sequelados de AVC-Acidente Vascular Cerebral e o kit extensor com 07 elásticos
que ajudará no fortalecimento de membros superiores e inferiores; o rolo de posicionamento e a maca/divã
auxiliaram no posicionamento dos idosos para as atividades em seus leitos; por fim o estetoscópio não
poderá faltar para a realização de atividades respiratórias onde a fisioterapeuta fará a escuta pulmonar.
Segue a tabela do cronograma no decorrer da semana:
SEGUNDA, QUARTA e SEXTA – FEIRA

08h00min às 12h00min horas

TERÇA e QUINTA – FEIRA
08h00min às 12h00min horas

Atividades
Fisioterapêuticos:
Proporcionar
atividades
manuais e com aparelhos individuais que venham prevenir e/ou
restaurar os problemas físicos, funcionais e a má formação
através de atividades com jogos lúdicos, exercícios de
estimulação motora, uso de tala e equipamentos,
posicionamento no leito.
Atividades Fisioterapêuticos: Ofertar atividades manuais e
com aparelhos individuais que venham diminuir a rigidez e
promover/resgatar equilíbrio e coordenação motora através de
tratamento como mobilização passiva, alongamentos ativos e/ou
passivos, treino de marcha, treino de equilíbrio, fortalecimento
muscular resistindo a força da gravidade ou com uso de
equipamentos.

No que tange a privacidade e conforto, o Lar dos Velhinhos adquirirá 18 cômodas e 02 guarda
roupas, para parte dos idosos acolhidos, tendo em vista a importância do sentimento de pertencimento
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escolher e/ou guardar suas próprias roupas e objetos pessoais.
Como o Lar dos Velhinhos é separado por alas (ala Madre Paulina para os idosos dependentes,
Ala Feminina e Ala Masculina) os quartos ficam um tanto quanto longe do posto de enfermagem, apesar
da equipe técnica da área da saúde estar sempre atenta e fazendo ronda em todos os quartos, faz-se
necessário a instalação de equipamentos eletrônicos como a Estação de chamamento para leitos
contendo 13 sinaleiros de porta de led e uma central para o posto de enfermagem, ou seja, os quartos dos
idosos que se encontram mais distantes poderão chamar os profissionais de saúde sempre que necessário
sem sair de seu quarto, proporcionando maior conforto, segurança e ainda auxiliar na eficácia dos serviços
prestados pela equipe de saúde.
Cabe ressaltar que a Assistente Social da Entidade, atuará como coordenadora do referido projeto,
para tanto, estaremos adquirindo mobiliário sendo eles um armário fechado, um arquivo com 04 gavetas,
uma mesa em L, uma cadeira do tipo poltrona e duas cadeiras do tipo Isso fixa, mais especificado no plano
de aplicação, a fim de aprimorar a sala do serviço social para que possa com segurança e qualidade guardar
as fichas técnicas dos idosos, realizar reuniões com a equipe do referido projeto a fim de avaliar
bimestralmente as atividades exercidas, os avanços dos idosos após as atividades, planejar atividades
individuais e em grupos, realizar o PIA – Plano individual de atendimento, discussão de caso, dentre outros
que se fizer necessário.
Desta forma, considerando a relevância do serviço que esta Entidade presta há 51 anos ao
município de Maringá; o atendimento da grande demanda encaminhado pela rede sociassistencial, sendo o
público da Política de Assistência Social a prioridade de atendimento; que o recurso destinado por esse
convênio no Edital de Inexigibilidade 205/2017 na modalidade de Proteção Social Especial de Alta
Complexidade, mais específico do Lote 02, é uma pequena parcela em relação aos demais gastos da
Entidade, considera-se economicamente viável ao município a celebração deste convênio que será
celebrado em parceria com o Lar dos Velhinhos a fim de garantir a promoção e defesa dos direitos do idoso
abrangendo os Eixos: 01. Direito a Vida; 02. Direito a Liberdade, ao Respeito e a Dignidade; 04. Direito a
Saúde; 05. Direito a Educação, Cultura, Esporte e Lazer; e 08. Direito a Assistência Social do edital de
chamamento público, justificando-se plenamente pela melhoria da qualidade de vida para uma parcela
significativa de idosos do município de Maringá.
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37-ESPECIFICAÇÃO
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INDICADOR FÍSICO
38- UNID.

Aquisição de Ap. e equip. esporte e diversão, apar.
De medição e orientação, equip. eletrônicos, mob.
Equipamentos
Geral, outros mat. Permanentes e equip. de
fisioterapia

39QUANT.

PREVISÃO DE EXECUÇÃO
40- INÍCIO

41-TÉRMINO

79

Fevereiro/2018

Abril/2018

330,00
02

Fevereiro/2018

Abril/2018

1.2

Realização de pesquisa de preços e aquisição a partir
do menor preço de Aparelhos de Medição e Orientação:
Balança mecânica e Balança digital.

02

Fevereiro/2018

Abril/2018

1.3

Realização de pesquisa de preços e aquisição a partir
do menor preço de equipamentos eletrônicos: Estação
Equipamentos
de Chamamento p/ Leito, Sinaleiro de porta Led,
Central para posto de enfermagem.

1
1.4

1.5

1.6

Realização de pesquisa de preços e aquisição a partir
do menor preço de mobiliários em geral: cômodas,
guarda roupas, armário, arquivo, mesa, poltrona e
cadeira.
Realização de pesquisa de preço e aquisição a partir do
menor preço de outros materiais permanentes: toldo,
mesa pedagógica interativa digital, escada de canto
classic com rampa e apoio e Tábua Procioceptiva
retangular.

Aparelhos

42- VALORES
PREVISTOS NA
ETAPA/FASE
-

Realização de pesquisa de preços e aquisição a partir
do menor preço de aparelhos e equipamentos para
Equipamentos
esporte e diversão: Tabela de basquete e Jogo de
dardos

1.1

VALORES

143,80
5.910,00

27

Fevereiro/2018

Abril/2018

17.512,90
Mobiliários

26

Fevereiro/2018

Abril/2018

24.390,00
Materiais
permanentes

04

Fevereiro/2018

Abril/2018

Realização de pesquisa de preços e aquisição a partir
do menor preço de Equipamentos de Fisioterapia: Equipamentos
Estetoscopio cardiológico, Barra Paralela classic com

18

Fevereiro/2018

Abril/2018

3.949,30

ACBNL – Lar dos Velhinhos
R: Ponta Grossa, 70 – Zona 08
Maringá - Paraná
CEP: 87.050-590
Telefone (44) 3227-4559

Processo nº. 1542/2017
Folha nº. _________
INEXIGIBILIDADE Nº 205/2017-PMM

piso em madeira
em borracha, Maca/divã
CNPJ:revestido
84.304.179/0013-02
tablado em madeira...

2.1

2.2
2-

2.3

TOTAL
GERAL

Realização das ações com os idosos

Pessoas
Idosas

55

Fevereiro/2018

Março/2019

-

Realização de atividades físicas, rítmicas, expressivas,
de jogos lúdicos e ginásticas, proporcionando aos
idosos independentes melhorias na saúde e bem estar,
(segundas, quartas e sextas-feiras 10hs/sem);

Pessoas
Idosas

25

Fevereiro/2018

Março/2019

15.896,06

Realização de atividades de fisioterapia individuais de
forma manual ou com equipamentos proporcionando
aos idosos dependentes maior qualidade de vida,
(todos os dias da semana 20hs/sem).

Pessoas
Idosas

30

Fevereiro/2018

Março/2019

15.896,06

Monitoramento e avaliação bimestral pela assistente
social em conjunto com os usuários, avaliadora física e
fisioterapeuta das atividades realizadas no projeto
objetivando averiguar a eficácia das ações.

Pessoas
Idosas

55

Fevereiro/2018

Março/2019

15.896,60

-

-

-

-

-

99.924,72
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R: Ponta Grossa, 70 – Zona 08
Maringá - Paraná
CEP: 87.050-590
Telefone (44) 3227-4559
PLANO DE APLICAÇÃO

CNPJ: 84.304.179/0013-02

Processo nº. 1542/2017
Folha nº. _________
INEXIGIBILIDADE Nº 205/2017-PMM

ACBNL – Lar dos Velhinhos
R: Ponta Grossa, 70 – Zona 08
Maringá - Paraná
CEP: 87.050-590
Telefone (44) 3227-4559
43. NATUREZA DA
DESPESA

Processo nº. 1542/2017
Folha nº. _________
INEXIGIBILIDADE Nº 205/2017-PMM

44. ESPECIFICAÇÂO

45. CONCEDENTE

Mobiliários em Geral:
18 – Cômodas 500x825x450 mdf embutidos
02 – Guarda Roupas 800x200x540 mdf;
01 – Armário Fechado 1610x830x430 material mdp;
01 – Arquivo com 04 gavetas 1280x480x430 material
mdp;
01 – Mesa em L 1500x1400x60x735 com 2 gavetas
matéria mdp;
01 – Poltrona presidente, madeira compensada de
14mm braço fixo;
02 – Cadeiras Isso fixa 4 pés
01-Escada de canto classic com rampa e apoio;
01-Tábua Procioceptiva retangular;
01-Barra Paralela classic com piso em madeira
revestido em borrachada;

R$ 17.512,90

R$ 17.512,90

Materiais para Manut. De Bens e Imóveis:
01 –Toldo cobertura em estrutura metálica revestida
em chapa de policarbonato 61 M2;

R$ 19.500,00

R$ 19.500,00

Equipamentos Eletrônicos:
13 – Estação de Chamamento p/ Leito
13 – Sinaleiro de porta Led
01 – Central para posto de enfermagem

R$ 5.910,00

R$ 5.910,00

Ap. Equip. utens. Medico – odontológico, Lab. E
Hospitalar:
01-Estetoscopio cardiológico simples;
01-Maca/divã tablado em madeira: 180.0cm x 130.0
cm x 52.0 cm;
01- Aparelho de eletro estimulação com TENS +
Russa - 4 canais;
10-Eletrodo auto adesivo 5x5 pct com 4 unid.;
01-Exercitador de mãos e dedos digiflex – 1,36 kg;
01-Kit extensor com 7 elásticos theratube;
01-Rolo de posicionamento pequeno, em espuma;

R$ 3.949,30

R$ 3.949,30

R$ 143,80

R$ 143,80

CNPJ: 84.304.179/0013-02

Aparelhos de Medição e Orientação:
01-Balança mecânica;
01 Balança digital.

46. CONVENENTE

47- SUBTOTAL POR
NATUREZA DE GASTO (EM
R$ 1,00)

ACBNL – Lar dos Velhinhos
R: Ponta Grossa, 70 – Zona 08
Maringá - Paraná
CEP: 87.050-590
Telefone (44) 3227-4559
Aparelhos e Equip. para Esporte e Diversão:

Processo nº. 1542/2017
Folha nº. _________
INEXIGIBILIDADE Nº 205/2017-PMM
R$ 330,00

R$ 330,00

R$ 4.890,00

R$ 4.890,00

Recursos Humanos
Avaliadora Física R$ 1.392,17 – CBO2: 224105 / 10
horas semanais;
Fisioterapeuta R$ 2.581,89 – CBO: 223605 / 20 horas
semanais;
Total no mês R$ 3.974,06

R$ 47.688,72

R$ 47.688,72

48 - TOTAIS dos valores das despesas do
concedente e do proponente.

R$ 99.924,72

R$ 99.924,72

CNPJ: 84.304.179/0013-02

01 –Tabela de basquete
01 –Jogo de dardo

Equipamentos e material permanente
01 - Mesa pedagógica digital

ACBNL – Lar dos Velhinhos
R: Ponta Grossa, 70 – Zona 08
Maringá - Paraná
CEP: 87.050-590
Telefone (44) 3227-4559
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
49 - ANO

50 - META

2019
(E
M
R
$
1
,0
0
)

C
O
N
C
E
D
E
N
T
E

Folha nº. _________
INEXIGIBILIDADE Nº 205/2017-PMM

CNPJ: 84.304.179/0013-02
JANEIRO

51 - MÊS

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

R$ 99.924,72

2019

53 – ANO
P
R
O
(E
P
M
O
R$
N
1,0
E
0)
N
T
E

Processo nº. 1542/2017

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

52 TOTAL ACUMULADO DE RECURSOS DA
CONCEDENTE: R$ 99.924,72
55 - MÊS

54 - META

2019

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

2019

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVE
MBRO

DEZEMBRO

56 – TOTAL ACUMULADO DE RECURSOS
DO PROPONENTE
57 – TOTAL GERAL DOS RECURSOS:
R$ 99.924,72
58 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL: MARINGÁ, 27/11/2018

_______________________________________
PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO

