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AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Custeio para alimentação em Serviços de Repúblicas para Adultos em situação de rua e
Cestas Básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Com este recurso garantiremos por 12 meses alimentação para até 28 adultos em
situação de rua, residentes em nossas repúblicas de proteção social e concessão de
cestas básicas para 120 famílias por mês, assistidas em nosso projeto voltado para
crianças e adolescentes.

NOME DO PROGRAMA
1. Repúblicas ABCP: serviço de Acolhimento para homens adultos em situação de rua
2. Projeto Alvo Certo: atendimento no contraturno escolar com oficinas esportivas e

culturais para crianças e adolescentes e fortalecimento de vínculos

Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de São Paulo
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Secretária: Berenice Maria Giannella
Telefone: (11) 3291-9772
E-mail: bmgiannella@prefeitura.sp.gov.br
Serviço de destino:
Serviço de Acolhimento em Repúblicas
Projeto Alvo Certo (oficinas esportivas e culturais para crianças e adolescentes e
promoção de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários)
Público Alvo: Homens acima de 18 anos que, após acolhimento em Comunidades
Terapêuticas, com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, que não possuem
capacidade de autossustento e estão em fase de reintegração social e construção da
autonomia e famílias de crianças e adolescentes dos bairros de Grajaú e Vila São José,
extremo sul de São Paulo.
Organização da Sociedade Civil Parceira: ABCP – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE &
COMUNITÁRIA DO POVO
Recurso Previsto: R$ 150.000,00
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1) Apresentação:
A ABCP - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE & COMUNITÁRIA DO POVO foi constituída há 14
anos com o ideal de assistir pessoas em situação de vulnerabilidade social, promovendo
sua reintegração social e na busca pelo resgate da sua dignidade e autonomia.

Iniciou suas atividades em 2007 atuando na Assistência a pessoas em situação de rua
por meio de abordagens sociais com refeições, atendimento social, encaminhamento
para comunidades terapêuticas parceiras e concessão de moradia temporária por meio
de Republica mantida pela própria organização, com o objetivo principal de promover a
reintegração social, retorno ao mercado de trabalho e nos casos possíveis, apoio na
reconstrução de vínculos familiares.

Além deste trabalho com PopRua, ao longo dos anos foi desenvolvido também trabalho
com famílias, crianças e adolescentes, gestantes em situação de vulnerabilidade e
famílias em processo de adoção, por meio de atendimentos sociais, concessões de
cestas básicas, palestras, cursos de capacitação e oficinas de esportes e cultura. Estes
foram os trabalhos ofertados pela ABCP:

Projeto Reconstruir
Serviço que visa promover a reintegração social de pessoas em situação de rua,
proporcionando uma nova oportunidade de reconstrução de vida. O serviço engloba
ações como: Abordagem Social, um Núcleo de atendimento que oferece alimentação,
atendimento social, psicológico, médico, encaminhamento para tratamento de
Dependência Química e a República da instituição, proporcionando as condições
necessárias para o processo de reintegração social, profissional e familiar de homens
adultos, visando sua autonomia e o seu desenvolvimento integral.

São pessoas que se desligaram de sua vida familiar, profissional e do convívio social por
diversos motivos, tais como o desemprego, dependência química – alcoolismo e
drogadição, a quebra dos vínculos e encontraram nas ruas um espaço para sua
sobrevivência, ocasionando não só a perda material e afetiva, mas de sua dignidade e
autoestima. Estas pessoas, em sua maioria, possuem ou já possuíram uma profissão
e/ou qualificações profissionais obtidas através do trabalho; para alguns, a oportunidade
de emprego é um caminho de saída das ruas, mas para que isto seja realidade torna-se
necessário o enfrentamento de suas condições de vulnerabilidade e a readequação de
sua vida social e familiar, respeitando sua individualidade, atribuindo os seus direitos e
deveres enquanto cidadão.

De 2007 a 2020, 395 homens passaram pela República da ABCP. Ao longo dos anos, a
experiência comprovou a importância do acompanhamento multidisciplinar somado ao
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Serviço Social, no intuito de trabalhar o homem na sua integralidade, considerando os
aspectos biopsicossocial e espiritual, respeitando sempre a singularidade e
voluntariedade dos acolhidos. Nos últimos 5 anos, a consolidação deste conceito elevou
o percentual de casos de sucesso e reduziu o índice de lapsos e recaídas, como é possível
verificar no gráficoabaixo:

Projeto Alvo Certo
Projeto existente na estrutura da ABCP desde 2013, atende crianças e adolescentes de
6 a 18 anos nos Distritos de Grajaú e Vila São José, com atividades esportivas,
assistenciais, culturais e educacionais.

Este serviço visa ampliar horizontes e contribuir para melhoria da qualidade de vida das
crianças e adolescentes assistidas e suas famílias, promovendo fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários, afim de que permaneçam na escola e tenham
atividades socioeducativas no contraturno escolar, propiciando um espaço onde o
respeito mútuo se estabeleça e favorece a construção da autonomia da criança,
oportunizando aprendizado, vivencias e troca de experiências. Busca-se desenvolver nas
crianças e adolescentes a construção de respeito mútuo e justiça, cooperação, além de
desenvolver suas competências e habilidades, para que tenham uma visão crítica da
realidade social e possam atuar ativamente, exercendo um papel relevante enquanto
cidadãos pertencentes a uma sociedade.

Projeto AMAI
O Projeto AMAI permaneceu na estrutura da ABCP de 2007 a 2018. Assistia gestantes
em situação de vulnerabilidade, muitas delas com dificuldades relacionais com seus
parceiros e familiares e dificuldades econômicas. O objetivo era proporcionar
orientação e suporte emocional e educativo, contribuindo para diminuição da
vulnerabilidade, ansiedade e medos durante a gravidez, oportunizando vivências e
situações de aprendizagem para que desenvolvessem autonomia nesse processo de
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gestação, encontrando caminhos para o fortalecimento pessoal e financeiro.

Isso era realizado por meio de orientação multidisciplinar sobre planejamento familiar
e oficinas profissionalizantes com o intuito de auxiliá-la em sua segurança financeira e
estadia com o bebê no pós-parto.

O projeto ainda oferecia orientação de saúde sobre o processo gravídico, contemplando
os aspectos de saúde e cuidados da mulher, bem como orientações sobre a saúde do
feto e do bebê.

Projeto Conta de Novo
Grupo de apoio e orientação à adoção que visava incentivar a adoção pelos meios legais,
orientando e preparando os pretendentes. Propiciava um espaço para discussão de
assuntos relacionados ao tema e incentivava uma rede de participantes e envolvidos na
causa. Com parceria estabelecida com o FORUM Jabaquara, recebia pessoas
interessadas no processo de adoção para prestar orientações e ensino sobre o assunto.
Tinha como objetivo o incentivo ao direito das crianças e adolescentes
institucionalizadas alcançarem a convivência familiar. Permaneceu na estrutura da ABCP
de 2013 a 2018.

Atualmente, os Projetos que permanecem debaixo do nosso escopo de trabalho são o
Reconstruir e o Alvo Certo. As demais ações migraram para serem realizadas em outra
instituição.

Entre 2007 e 2020, foram mais de 191 mil atendimentos oferecidos à sociedade, com
100% de gratuidade. Ao atuar nessas frentes a ABCP foi consolidando sua atuação na
cidade de São Paulo e desenvolvendo um trabalho sistêmico perante essas demandas.

Em cada assistido via-se também a oportunidade de transformar a realidade de uma
família, o lócus indispensável para a garantia da sobrevivência, segurança e proteção
integral de seus membros, principalmente dos filhos. Mesmo diante de tantas mudanças
no processo histórico e social, a família ainda permanece como matriz desse processo
civilizatório, sendo ela atuante decisiva na condição para a humanização e para a
socialização das pessoas (Petrini, 2003).

Sendo assim, ao longo dos anos a ABCP buscou fortalecer suas frentes de trabalho não
somente com os objetivos de promoção e reintegração social dos indivíduos, mas
também no seu desenvolvimento integral (biopsicossocial), incentivando a busca por
reconstrução e fortalecimento de vínculos afetivos. Na ausência dessa possibilidade,
incentivo à construção de novos vínculos saudáveis para o convívio social e relacional
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dos assistidos.

Atuação junto com a rede
Desde o seu nascimento, a ABCP priorizou a atuação em rede, perante os tantos desafios
e desigualdades sociais que enfrentamos em nosso contexto de cidade e país.
Independentemente de contrapartidas financeiras ou materiais, acreditamos que o
trabalho em parceria com o poder público e demais organizações da sociedade civil
formam o único caminho para enfrentamento das inúmeras demandas sociais e
territoriais.

Junto ao poder público, o bom relacionamento iniciou no território por meio da SAS Vila
Mariana, nos apresentando como uma alternativa para atendimento de algumas
demandas advindas do CRAS e CREAS e acionando também quando necessário.

Seguimos atuando em parceria com CRAS e CREAS Vila Mariana, Centro de Acolhida
Cambuci, Centro de Acolhida Abecal, CTA Vila Mariana, Atende 4, CIC Imigrantes (
Centro de Integração da Cidadania), CAT Jabaquara ( Centro de Apoio ao Trabalhador),
Casa de Solidariedade, CAPS AD Vila Mariana, CAPS AD Jabaquara, UBS referência,
CRATOD, CAISM (Centro de Atenção Integrada a saúde Mental Vila Mariana) CRT Santa
Cruz (Centro de Referência e Tratamento DST Aids), Casa Eliane de Gramound, AMA
Santa Cruz, Hospital São Paulo, Descomplica Jabaquara.

Relevância pública e social:
Mesmo com pouco tempo de constituição jurídica, devido ao trabalho já relevante na
cidade de São Paulo, em 2008 a ABCP foi contemplada com o cadastro no COMAS-SP –
Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo - sob o certificado 1416/08. Este
foi o primeiro passo para estabelecimento da ABCP como uma organização de
Assistência Social de fato.

Em 2010, com base nos relatórios pertinentes e nas comprovadas ações de relevância
social, a ABCP foi inscrita no Sistema PRO SOCIAL, da SEADS – Secretaria Estadual de
Assistência e Desenvolvimento Social, sob o cadastro 7218/10. Neste mesmo ano, a
ABCP foi reconhecida como entidade de Utilidade Pública Municipal (Decreto
51.887/10) e estadual (Lei 14.336/2010), comprovando ainda mais a relevância de seu
trabalho de Assistência Social.

Em 2011, a ABCP recebeu o título de Utilidade Pública Federal, sob a portaria 822/11
do Ministério da Justiça, completando assim os reconhecimentos como entidade de
Utilidade Pública nas três esferas: Municipal, Estadual e Federal. Também em 2011, a
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ABCP recebeu o mérito da Coordenadoria de Assistência Social (CAS Sudeste), para
concessão do certificado de matrícula de Organização de Assistência Social, sob o nº
30.1119.

Em 2012 a ABCP conquistou o CRCE – Certificado de Regularidade Cadastral de
Entidades. Tanto a renovação do PRO SOCIAL quanto a inscrição no CRCE, aconteceram
durante o processo de auditoria e fiscalização pela equipe técnica da DRADS Capital e
Secretaria da Fazenda do Governo Estadual, referente ao Plano de Trabalho no valor de
R$ 40.000, apresentado para aquisição de um veículo utilitário e um eletrodoméstico,
por meio da indicação de emenda parlamentar feita pelo Deputado Carlos Alberto
Bezerra. O processo transitou e culminou com a liberação da verba de R$ 39.939,05,
mediante o parecer positivo da equipe técnica julgadora e de acordo com o Plano de
Trabalho e orçamentos apresentados.

Em 2013, acompanhando a transição dos procedimentos de certificação das
organizações no COMAS-SP, após análise da documentação entregue e tendo cumprido
o que estabelecia a Resolução 528/2011 COMAS-SP, a ABCP recebeu sua inscrição, sob
nº 619. Em 2013 teve também a concessão do CENTS – Certificado de Regularidade
Cadastral

Em 2015, recebeu a Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social, o CEBAS.
Em 2016 realizou alteração estatutária para adequação ao MROSC – Marco Regulatório.

Em 2019 recebeu do Instituto DOAR os selos de ONG TRANSPARENTE e SELO DOAR,
tendo reconhecido seus métodos de gestão e transparência. Em 2020, por meio de
indicação de emenda parlamentar da Vereadora Patricia Bezerra e após analise do Plano
de Trabalho apresentado na Secretaria Municipal de Cultura, foi contemplada com o
repasse de R$ 80.000,00 para execução do Projeto Alvo Certo – Ballet, para atendimento
de 132 crianças e adolescentes do bairro de Vila São José, extremo sul de SP.

Também em 2020, em parceria com a Secretaria Estadual de Assistência e
Desenvolvimento Social, por meio da COED e FEBRACT, iniciamos a execução das
primeiras repúblicas do Programa Recomeço da Capital de São Paulo. Em outubro foram
inauguradas as unidades 1 e 2 das Repúblicas Recomeço ABCP, ampliando as vagas para
acolhimento de homens egressos de Comunidades Terapêuticas, Casa de Passagem e
Moradia Monitorada do Programa Recomeço. Estes equipamentos são essenciais para
o fechamento do ciclo de tratamento dos acolhidos, na perspectiva de promover a
autonomia e reintegração social dos mesmos, uma vez que segundo a COED –
Coordenadoria Estadual de Políticas sobre Drogas, mais de 48% das pessoas que passam
pelos serviços do Programa, vêm de situação de rua e possui vínculos familiares
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fragilizados ou totalmente rompidos, portanto após as intervenções nas Comunidades
Terapêuticas, não têm por onde recomeçar a busca da sua autonomia e capacidade de
autossutentabilidade.

2) Justificativa:
No campo de atuação com a população em situação de rua, de acordo com o último
Censo apresentado pela Prefeitura de São Paulo, a região de Vila Mariana é o 6º distrito
da cidade com mais pessoas em situação de rua: 521 no total, sendo 142 acolhidos e
379 não acolhidos, representando 2,14% do total constatado na cidade.

Devido à forte presença do comercio nesta região, a quantidade de pessoas nessa
condição tem aumentado, pois torna-se um ponto atrativo para os pedidos de ajuda
com alimentação, roupas etc.

Instalados neste território, ampliamos nossa possibilidade de alcance frente à demanda
da Cidade, uma vez que o público alvo vem de diversos locais após o período de
acolhimentos nas Comunidades Terapêuticas, incluindo a região central onde se
concentra a maior parte da população em situação de rua da cidade (45,38% do total).
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Após a saída da situação de rua, acolhimento em Comunidade Terapêutica e controle
em relação à dependência química, sem moradia e condições básicas de dignidade e auto
cuidado, é inviável o processo de reconstrução de vida, reintegração social e familiar
dessesassistidos.

Na maior parte dos casos os vínculos familiares estão rompidos ou totalmente
fragilizados, sendo inviável o regresso para o seio familiar ou para um local de moradia
que permita as condições mínimas para retomada de vida social. Ao mesmo tempo
vivem o conflito de não ter recursos necessários para manter um local, pois ainda estão
em fase de reconstrução. Por esta razão o serviço da República que oferecemos é
essencial para enfrentamento dessa demanda em nossa cidade.

Por meio deste serviço viabilizamos o acesso à Rede de políticas públicas e oferta das
condições básicas necessárias para prosseguirem com o seu processo de reintegração e
alcance da autonomia pessoal e social, com moradia digna, alimentação, atendimento
social e psicológico, apoio para recolocação profissional e cursos de capacitação.
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Já no campo de atuação com crianças e adolescentes, temos 2 pontos relevantes a
considerar: a vulnerabilidade social da região e o agravamento disso devido à pandemia
COVID19.

Segundo projeção populacional da Fundação Seade (2019), o Distrito de Grajaú é o mais
populoso de São Paulo, com cerca 1 milhão de habitantes. Isso significa que um único
distrito da cidade de São Paulo, o de Grajaú, tem mais habitantes que 97% das cidades
do Estado.

No ranking de maior vulnerabilidade juvenil, o Distrito de Grajaú ocupa o 5º. lugar,
segundo o Diagnóstico da Situação de Violência, feito pelo Instituto Sou da Paz. Dados
de 2016 apontam que o Distrito de Grajaú, dos 96 distritos da cidade de São Paulo,
ocupa o 90º. Lugar com índice IDH de 0,754.
Estudos revelam, nesta região, altas taxas de violência e defasagens nos estudos. Isso
nos mostra claramente a situação de vulnerabilidade social em que estão inseridas essas
crianças e adolescentes.
Segundo levantamento feito por pesquisadores do grupo “Alimento para Justiça” da
Universidade Livre de Berlim, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) e a Universidade de Brasília (UnB), mais da metade dos domicílios no país,
59,4%, se encontram em situação de insegurança alimentar durante a pandemia. Dados
de Pesquisa de Orçamentos Familiares, mostram que em 2004 a segurança
alimentar era de 65%, subiu para 70% em 2009, 77% em 2013, e teve queda
representativa em 2017-2018, com 63% da população com segurança alimentar,
voltando a patamares inferiores ao observado em 2004.
Neste cenário, desde o inicio da pandemia por meio de campanhas de captação própria,
a ABCP já doou 2.460 cestas básicas para famílias de crianças e adolescentes que
assistimos em nossos projetos. Estas doações garantiram recursos básicos durante 6
meses em 2020. Até aqui em 2021, 800 cestas básicas foram direcionadas. No entanto,
com a extensão deste período de crise sanitária e econômica pelo qual passamos, temos
um aumento de demanda de solicitações de famílias em situação de vulnerabilidade,
cadastradas em nossos projetos.
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3) Objetivo:
Fornecer pelo período de 12 meses alimentação para até 28 pessoas em situação de rua
que se encontram em processo de reinserção social em nossas repúblicas e 120 cestas
básicas mensalmente para famílias em situação de vulnerabilidade social residentes nos
bairros periféricos de Grajau e Vila São José.

4) Avaliação:

No contexto atual, o Projeto Alvo Certo atende crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade nos bairros Grajaú e Vila São José, extremo Zona Sul de São Paulo. O
objetivo é promover o desenvolvimento, nova visão de mundo e fortalecimento de
vínculos familiares. Devido à pandemia, passamos a auxiliar famílias das crianças
cadastradas e atendidas no nosso Projeto com doações de Cestas Básicas, produtos de
limpeza e higiene. Utilizando os recursos repassados pela emenda parlamentar,
continuaremos ajudando mais pessoas em situação de vulnerabilidade, que, por conta
da pandemia, sofrem ainda mais as consequências da desigualdade social. Com esse
recurso também providenciaremos melhorias para os atendidos em nossas repúblicas.

5) Localização dos serviços e capacidade de atendimento:
Inserir o endereço de localização do serviço/instituição, bem como a capacidade atual
de atendimento para o público em questão.

Localização sede operacional:

Rua Afonso Celso 1.185 – Vila Mariana - CEP: 04119-061

Localização Repúblicas

Unidade 1. Rua Luis Góis, 656, Vila Mariana, São Paulo-SP

Unidade 2. Rua Joel Jorge de Melo, 673, Vila Mariana, São Paulo-SP

Localização polos de atendimento Projeto Alvo Certo

Unidade 1: Rua Elvira Garrelli Wafae, nº 355 – Vila São José – São Paulo, SP, 04836-020

Unidade 2: Rua José Quaresma Júnior, nº 645 – Parque Grajaú – São Paulo, SP, 04843-
600
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6) Orçamento:

ITEM QUANTIDADE UNIDADE
VL UNIT

EM $ VL TOT EM $
ITENS PARA CONSUMO

LEITE INTEGRAL - 1Lt 60 UNI R$ 3.79 R$ 227.40
FEIJÃO CARIOCA - KG 30 UNI R$ 6.79 R$ 203.70
ARROZ TIPO 1 - KG 30 UNI R$ 25.61 R$ 768.30
SAL - KG 4 UNI R$ 1.89 R$ 7.56
MACARRÃO - UND 20 UNI R$ 3.50 R$ 70.00
OLEO - UND 20 UNI R$ 7.49 R$ 149.80
ALHO - POTE 3 KG 2 UNI R$ 15.00 R$ 30.00
CAFÉ - KG 6 UNI R$ 9.00 R$ 54.00
AÇUCAR - KG 20 UNI R$ 2.39 R$ 47.80
MOLHO DE TOMATE - UND 24 UNI R$ 1.20 R$ 28.80
SARDINHA - UND 12 UNI R$ 3.29 R$ 39.48
CREME DE LEITE - UND 10 UNI R$ 2.19 R$ 21.90
MARGARINA - POTE 3KG 2 UNI R$ 15.00 R$ 30.00
KETCHUP – 900G 2 UNI R$ 4.89 R$ 9.78
MAIONESE – POTE 3KG 2 UNI R$ 20.00 R$ 40.00
MOSTARDA – 900G 2 UNI R$ 4.89 R$ 9.78
SUCO EM PÓ – CX. C.15 4 UNI R$ 17.25 R$ 69.00
TEMPERO SAZON – PCT.12 8 UNI R$ 3.12 R$ 24.96
FARINHA DE TRIGO – UND 2 UNI R$ 2.80 R$ 5.60
FARINHA MANDIOCA GROSSA –
UND 2 UNI

R$ 6,99
R$13.98

BOLO PRONTO 8 UNI R$ 2.75 R$ 22.00
OVOS – UND 120 UNI R$ 0.50 R$ 60.00
AZEITE – UND 2 UNI R$ 18.00 R$ 36.00
ACHOCOLATADO – UND 8 UNI R$ 5.70 R$ 45.60
BATATA PALHA – UND GDE 4 UNI R$ 16.19 R$ 64.76
MOLHO DE PIMENTA – 900G 2 UNI R$ 5.20 R$ 10.40
GELATINA 4 UNI R$ 0.89 R$ 3.56
BATATA – KG 10 UNI R$ 4.69 R$ 46.90
LARANJA – KG 5 UNI R$ 2.50 R$ 12.50
BANANA – KG 4 UNI R$ 2.99 R$ 11.96
MACÃ – KG 2 UNI R$ 3.50 R$ 7.00
MAMÃO – KG 2 UNI R$ 1.99 R$ 3.98
CEBOLA – KG 6 UNI R$ 2.20 R$ 13.20
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ALFACE 4 UNI R$ 2.00 R$ 8.00
COUVE 4 UNI R$ 3.50 R$ 14.00
ESCAROLA 4 UNI R$ 3.50 R$ 14.00
TOMATE – KG 6 UNI R$ 4.50 R$ 27.00
ABOBRINHA – KG 4 UNI R$ 2.39 R$ 9.56
BERINGELA – KG 4 UNI R$ 3.00 R$ 12.00
CENOURA – KG 4 UNI R$ 1.99 R$ 7.96

ITENS PARA MISTURA
FÍGADO – KG 4 UNI R$ 15.00 R$ 60.00
HAMBURGUER – UND 72 UNI R$ 0.31 R$ 22.32
STEAK – UNID 72 UNI R$ 1.20 R$ 86.40
BISTECA – KG 6 UNI R$ 19.00 R$ 114.00
LINGUIÇA – KG 15 UNI R$ 16.00 R$ 240.00
CARNE MOÍDA – KG 6 UNI R$ 22.00 R$ 132.00
COXA DE FRANGO – KG 6 UNI R$ 9.00 R$ 54.00
FILE DE FRANGO – KG 6 UNI R$ 18.00 R$ 108.00
PICADÃO BOVINO – KG 8 UNI R$ 24.00 R$ 192.00
PICADÃO SUÍNO – KG 8 UNI R$ 25.00 R$ 200.00
SALSICHA – KG 15 UNI R$ 7.00 R$ 105.00

ITENS PARA LIMPEZA
PAPEL HIGIENICO – PCT 12
ROLOS 6 UNI R$ 15.00 R$ 90.00
SACO DE LIXO 100LT – PCT
25 UNID 8 UNI R$ 15.00 R$ 120.00
SACO DE LIXO 30LT – PCT 50
UNID 8 UNI R$ 7.00 R$ 56.00
PAPEL TOALHA – PCT 2 UNID 4 UNI R$ 3.50 R$ 14.00
PALHA DE AÇO (BOMBRIL) 8 UNI R$ 1.30 R$ 10.40
ESPONJA LAVAR LOUÇA 2 UNI R$ 4.30 R$ 8.60
DETERGENTE 20 UNI R$ 1.70 R$ 34.00
SABÃO EM PÓ 24 UNI R$ 5.60 R$ 134.40
ÁGUA SANITÁRIA – LITRO 20 UNI R$ 6.80 R$ 136.00
DESINFENTANTE – UND 20 UNI R$ 6.80 R$ 136.00
TOTAL MÊS R$ 4.055,34

ITENS PARA CESTA BASICA PADRÃO
ACUCAR REF. 1 KG 1 UNI
ARROZ AGULHINHA TP 1 5 KG 1 UNI
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FEIJAO CARIOCA 1 KG – T1 2 UNI
BEM T.M. ALMOFADA 500 GR
(EXTRA FORTE) 1 UNI
MAC. C/OVOS ESPAGUETE 500
GR 1 UNI
MOLHO DE TOMATE PRONTO
340 GR 1 UNI
OLEO DE SOJA 900 ML 1 UNI
SAL REFINADO 1 KG 1 UNI
FAROFA DE MANDIOCA
TEMPERADA 250 GR 1 UNI
BISC. RECHEADO MORANGO
115 GR 1 UNI
ARROZ AGULHINHA TP 1 1 KG 2 UNI
FUBA MIMOSO 500 GR 1 UNI
BEM. Nº 1B (11,815 A 15,000 KG) 1 UNI
VALOR UNITÁRIO CESTA BÁSICA R$ 70,37
VALOR PARA 120 CESTAS MÊS 8.444,66
TOTAL MÊS 12.500,00
TOTAL GERAL 150.000,00


