
 

 

 
 

PLANO DE TRABALHO  

Aquisição de compuatdores e notebooks 

Projeto: Modernização Tecnológica para clientes e colaboradores  

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 

 

Proponente: 

Nome: Fundação Dorina Nowill para Cegos CNPJ: 60.507.100/0001-30 

Endereço: Rua Dr Diogo de Faria, 558. CEP: 04037-001 

Município: São Paulo / SP Telefones: 11- 5087-0982 

E-mail: parceria@fundacaodorina.org.br 

DRADS de Referência: Capital 

Identificação do Responsável Legal  

Nome: Alexandre dos Santos Oliveira Munck  

RG: 26.579.376-2 

CPF: 178.235.238-41 

Formação: Administrador 

Endereço: Rua Dr Diogo de Faria, 558. CEP: 04037-001 

Município: São Paulo / SP  

Telefones: 11- 5087-0982 

E-mail: alexandre.munck@fundacaodorina.org.br 

Serviço de destino: Aquisição de computadores e notebooks 

Público Alvo:  Beneficiários com defici~emcoa visual e colabradores da equipe do atendimento 

Organização da Sociedade Civil Parceira: não se aplica 

Recurso Previsto: R$ 250.000,00 

Valor Contrapartida: R$ 1.700,58 
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1. Apresentação  
 

A Fundação Dorina Nowill para Cegos é uma organização sem fins lucrativos e de caráter filantrópico, 

que há 75 anos tem se dedicado à inclusão social de pessoas com deficiência visual. Uma das formas 

como fazemos isso é por meio da produção e distribuição gratuita de livros em braille, falados e 

digitais acessíveis, diretamente para o público com deficiência visual e também para cerca de 3.200 

escolas, bibliotecas e organizações de todo o Brasil. 

Em 2019, transformamos a vida de 1.392 pessoas com deficiência visual por meio de 38.977 

atendimentos presenciais e beneficiamos em torno de 200 mil pessoas em todo Brasil com materiais 

acessíveis às suas condições de leitura, buscando com que a inclusão aconteça de forma ampla na 

vida dessas pessoas. Sensibilizamos mais de 15 mil pessoas, entre educadores, profissionais de 

diversas áreas e sociedade em geral sobre a causa da pessoa com deficiência. Produzimos e 

distribuímos gratuitamente mais de 220 mil livros em formatos acessíveis. Nosso trabalho e ações 

são direcionados para beneficiar cada vez mais pessoas que buscam plenitude e autonomia com a 

deficiência visual. 

Também oferecemos, gratuitamente, serviços especializados para pessoas com deficiência visual e 

suas famílias, nas áreas de educação especial, reabilitação, clínica de visão subnormal (com mais de 

38 mil pessoas atendidas nesses serviços) e empregabilidade. Dentre esses atendimentos, são 

oferecidos alguns cursos que precisam serem desenvolvidos e praticados pelos beneficiários em 

computadores nas salas de informática, onde os atendimentos presenciais já estão retornando 

gradativamente, mantendo os protocolos e respeitando a capacidade máxima imposta pelos órgãos 

de saúde em virtude da Pandemia de Covid-19. 

Em face ao cenário atual, o trabalho remoto, que já era uma modalidade de forte tendência teve 

esse processo acelerado, tornando algumas instituição adeptas ao trabalho a distância ou semi 

presencial.  

Com isso, surge uma grande necessidade de atualização de equipamentos das salas de informática, 

para que traga melhor velocidade e desempenho nos cursos, bem como a necessidade de 

equipamentos móveis como notebooks, para que parte do trabalho possam ser feitos remotamente 

na modalidade semipresencial. 
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2 - Justificativa  

De acordo com os últimos dados disponibilizados pelo Censo 2010 do IBGE, no Brasil há 

aproximadamente 6.500.000 de pessoas com deficiência visual, sendo 6.056.533 pessoas com baixa 

visão e 506.377 cegos. Ainda segundo o IBGE, deste total de pessoas com deficiência visual, 

aproximadamente 500 mil são crianças e adolescentes. 

A Fundação Dorina Nowill para Cegos, através do programa de reabilitação, possibilita garantir a 

autonomia das pessoas com deficiêncoa visual bem como preparar jovens e adultos com essa 

deficiência para ingressarem ao mundo do trabalho, ou retomarem suas atividades profissionais 

eventualmente interrompidas, por meio de cursos livres de qualificação profissional em áreas 

específicas. 

Assim, apesar de estar localizada em SP, a Fundação Dorina Nowill para Cegos, a partir de suas 

iniciativas, tem a missão de contribuir com a população com deficiência visual de todo pais. 

Dessa forma, para que alguns desses cursos aconteçam com mais eficiência e qualidade, o projeto 

prevê a compra de computadores mais modernos para as salas de informática da Fundação, onde 

são oferecidos algumas dessas qualificações, pois esses equipamentos precisam de um melhor 

desempenho para que o usuário tenha um rendimento mais favorável durante as aulas. 

Junto a isso, alguns profissionais que atendem os beneficiários da reabilitação estão trabalhando 

em forma de rodízio presencial, mantendo assim a segurança dos demais colaboradores bem como 

dos cliente. Consequentemente, se faz de grande relevância a aquisição de notebooks para que 

facilite o trabalho dessas pessoas principalmente de forma remota. 

 

3. Objetivos: 

a) Objetivo Geral: 

Adquirir computadores para as salas de informática, de forma a contribuir com sua modernização, bem 

como realizar a aquisição de notebooks para facilitar o trabalho semipresencial dos colaboradores da 

equipe do atendimento das pessoas com deficiência visual. 

 

b) Objetivos Específicos: 

 Adquirir 34 computadores para modernizar as salas de informática da Fundação Dorina 

Nowill para Cegos; 

 Garantir a qualidade do trabalho remoto da equipe do atendimento com a aquisição de 12  

notebooks; 
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4 – Avaliação:  
 

Hoje as salas de informática da Fundçaão possuem compuatadores muito ultrapassados, o que 

dificulta seu manuseio e utilização para os beneficáris (pessoas com deficiência visual) nos cursos, 

pois como se sabe, a tecnologia muda constantemente, fazendo com que seja necessário 

atualizações frequentes. 

 Com a aquisição de novos computadore mais modernos, se torna posssível o desenvolvimento 

de forma mais produtiva e com melhor rendimento dos alunos nos cursos. 

Alguns colaboradores da equipe do atendimento desse público beneficiário estão realizando 

periodicamente trabalho de forma semi presencial, de modo que para que esse rodízio 

aconteça com todos eles, se faz necessário a aquisição dos notebooks para esse trabalho 

remoto, trazendo mais segurança à todos no momento de pandemia. 

5 - Localização: 

 
Rua Dr Diogo de Farias, 558 – Vila Clementino - São Paulo/SP 

6 – Orçamento  

Serão adquiridos 34 Computadores com monitores e suporte, com recursos de Tecnologia 

Assistiva para as salas de curso e 12 notebooks que garantirão capacidade produtiva dos 

colaboradores que estão na modalidade semi presencial, da equipe do atendimento das pessoas 

com deficiência visual. 

Qn

t 
Item Especificação Técnica 

Valor 

Unitário 
Valot Total 

34 Computador 

Dell OptiPlex 3080 Micro; Intel® Core™ i5-10500T (2.3GHz até 3.8GHz, 
cache de 12MB, hexa-core) Windows 10 Pro Single Language, 64bits - 
em Português (padrão ABNT); Memória 8 GB (1X8GB) DDR4, sem ECC 
HD de 500GB (7200RPM) SATA 2.5"; Teclado multimída Dell KB216 
Preto - em Português (padrão ABNT); Mouse preto óptico Dell MS116; 
Sem placa de rede; No FGA; OptiPlex 3080 Micro BTX; No Wireless 
Driver; Speaker for OptiPlex MFF; Brazil Power Cord; 
Safety/Environment and Regulatory Guide (English/Brazilian 
Portuguese); System Monitoring not selected in this configuration; No 
Out-of-Band Systems Management; Quick Setup Guide 3080 MFF; No 
TAA; US No Canada Ship Charge; ENERGY STAR Qualified; OptiPlex 
3080 Micro with 65W up to 87% efficient adapter, BCC; No Windows 
AutoPilot; No UPC Label; Trusted Platform Module; (Discrete TPM 
Enabled); No External ODD; No Cable Cover; Shipping Material for 
MFF(BCC); No Additional ; Video Ports; OptiPlex Micro Vertical Stand; 
No Additional Cable; PowerDVD Software not included; No Additional 
Hard Drive; Regulatory Label for OptiPlex 3080 MFF, BCC; No 
Computrace; No Parallel or Serial Port; Intel® Core™ i5 Processor 
Label; Dell Applications Windows 10; 65W AC Adapter, 4.5mm Barrel, 
Brazil; OS-Windows Media Not Included; Standard shipment; No 
External Speaker; No Optane; Registro EPEAT 2018; (dourado); 1 ano 
de serviço ProSupport; Avaliação de 30 dias do Microsoft Office; Sem 
antivírus 

R$ 3.988,70 R$ 135.615,75 

34 Monitor 
Monitores Dell de 21.5" P2219H (somente painel); 3 anos de suporte 
avançado para monitor; Suporte All-In-One para OptiPlex Micro - MFS18 

R$ 839,04 R$ 28.527,34 

34 Suporte Dell Micro Form Factor All-in-One Stand – MFS18, Brazil Only R$ 656,99 R$ 22.337,81 

12 Notebook 
Processador Intel i7; Windows 10 PRO; Memória RAM 8GB; SSD de 
256GB PCIe NVMe M.2; Tela 15.6”; Placa de vídeo integrada Intel® Iris® 
Xe com memória gráfica compatilhada; Teclado numérico, em 

R$ 5.434,97 R$ 65.219,67 
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português (padrão ABNT2) com leitor de impressão digital (compatível 
apenas em configurações com Windows); Preto; Placa de rede 802.11ac 
(WiFi 1x1) + Bluetooth; Bateria de 3 células e 42WHr (integrada); 
2105_6004_BRZ/BTO; Vostro Notebook 15 3500; Driver Wireless; Guia 
de regulamentação e segurança, Português (Brasil); Cabo de 
alimentação, Brasil; Driver do sistema Windows; Produto Dell; 
Adaptador de 45 Watt AC; Software adicional; Energy Star; Etiqueta do 
processador Intel® Core™ i7; Palm rest; 1 ano de serviço ProSupport; 
Sem Complete Care; Sem Microsoft Office - Avaliação de 30 dias; 
McAfee® Small Business Security - Avaliação de 30 dias. 

Total Geral R$ 251.700,58 

 

7 – Plano de Aplicação de Recursos financeiros 

Item Quantidade Unidade Vl Unit Em R$ Valot Total em R$ 

Itens para aquisição 

Computador 34 Uni R$ 3.988,70 R$ 135.615,75 

Monitor 34 Uni R$ 839,04 R$ 28.527,34 

Suporte 34 Uni R$ 656,99 R$ 22.337,81 

Notebook 12 Uni R$ 5.434,97 R$ 65.219,67 

TOTAL R$ 251.700,58 

 

Valor de aplicação de recursos Financeiros da parceria R$ 250.000,00 

Valor de Contrapartida da Fundação Dorina R$ 1.700,58 

O valor de R$ 1.700,58 (um mil setecentos reais e cinquenta e oito centavos), será ofertado como 

contrapartida da Fundação Dorina Nowill para Cegos 

 
8 – Processo de Monitoramento e Avaliação 

Etapas Meio de Verificação 

1 – Orçamento de computadores e 
notebooks 

Orçamentos que indiquem melhor custo benefício, 
com os  recursos necessários 

2 – Aquisição de equipamentos adequados 
para  o desenvolvimento dos cursos e trabalho 
dos colaboradores 

- Registros fotográficos dos equipamentos 
- Cópia de nota fiscal e comprovante de 
pagamento 

3 - Instalação e configurações dos 
equipamentos 

Registros fotográficos dos equipamentos com os 
programas instalados e configurados 

4 – Acompanhamento de trabalho 
remoto 

Registro dos acessos e monitoramento da 
rede por meio  dos usos remoto e local. 

 

9 – Cronograma de Execução 

Atividade Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 

Orçamentos       

Aquisição        

Instalação/ configuração/ suporte        

Prestação de contas       

 

Alexandre dos Santos Oliveira Munck 
Superintendente  

CPF: 178.235.238-41 
Fundação Dorina Nowill para Cegos 
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Assinaturas

Alexandre dos Santos Oliveira Munck
Assinou como representante legal

Log

16 jun 2021, 16:57:59 Operador com email amanda.pitteri@fundacaodorina.org.br na Conta 39ad3b40-2535-4102-

811c-f47c69280d2c criou este documento número bc192051-ce52-431b-bd9b-5825b52dd7c1.

Data limite para assinatura do documento: 16 de julho de 2021 (09:59). Finalização automática

após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

16 jun 2021, 16:58:08 Operador com email amanda.pitteri@fundacaodorina.org.br na Conta 39ad3b40-2535-4102-

811c-f47c69280d2c adicionou à Lista de Assinatura:

alexandre.munck@fundacaodorina.org.br, para assinar como representante legal, com os

pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados

informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alexandre dos Santos

Oliveira Munck e CPF 178.235.238-41.

16 jun 2021, 16:58:16 Operador com email amanda.pitteri@fundacaodorina.org.br na Conta 39ad3b40-2535-4102-

811c-f47c69280d2c alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do

documento: 16 de junho de 2021 (18:59).

16 jun 2021, 17:31:29 Alexandre dos Santos Oliveira Munck assinou como representante legal. Pontos de

autenticação: email alexandre.munck@fundacaodorina.org.br (via token). CPF informado:

178.235.238-41. IP: 179.191.75.54. Componente de assinatura versão 1.117.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

16 jun 2021, 17:31:29 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

bc192051-ce52-431b-bd9b-5825b52dd7c1.
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Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número bc192051-ce52-431b-bd9b-5825b52dd7c1, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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