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PLANO DE TRABALHO 

 
Quadro 01 - Identificação do Proponente 

Nome da OSC:  Fraternidade Irmã Clara 

CNPJ:  50.862.499/0001- 14 
 

Endereço:  Endereço: Rua do Bosque, 855 

Complemento: Bairro: Barra Funda – São 
Paulo/SP  

CEP:  01136-000 

Celular: (DDD)  
Telefone: (DDD)  (11) 3393-7680 
 

E-mail:  fic@ficfeliz.org.br 
 

Site: http://ficfeliz.org.br/ 
 

Dirigente da OSC:  Gabriella Souza Naves 
 

CPF: 265.945.498-12 
 

RG: 12.940.688-0 
 

Órgão Expedidor: SSP 

Endereço do Dirigente: Rua Caiubi, 324 apto 111 
 

 
Quadro 02 - Dados do Projeto 

Nome do Projeto: CAPACITAÇÃO DA EQUIPE NA ÁREA DE TECNOLOGIA ASSISTIVA 
E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA 
 
Local de realização: Fraternidade Irmã Clara-  Rua do Bosque, 855 / Barra Funda 
 
Período de realização: 01 ano a partir da assinatura do Termo  
 

Horários de realização: 8:00 ás 13:00 hrs   (2ª/3ª/4ª/5ª6ª feiras) 

Nome do responsável técnico do projeto: Flávia Oliveira Borriello 
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Nº do registro profissional: CREFITO 3/ 21897 

Valor da SMPED: R$ 77.805,53 (setenta e sete mil oitocentos e cinco reais e 
cinquenta e três centavos) 
Valor da contrapartida (se houver): R$ 240.073,56 (duzentos e quarenta mil setenta e 
três reais e cinquenta e  seis centavos) 
Valor total do projeto: R$ 317.879,09 (trezentos e dezessete mil oitocentos e setenta e 
nove reais e nove centavos) 

 
Quadro 03 - Histórico do Proponente 

A Fraternidade Irmã Clara – FIC foi fundada em 14 de maio de 1982, reconhecida 
como entidade filantrópica sem fins lucrativos, em 06 de junho de 1997, que tem por 
finalidade: Acolhimento, Reabilitação e Inclusão Social para acolhidos e usuários 
externos, sendo todos os indivíduos com diagnóstico de paralisia cerebral com 
comprometimento cognitivo associado. Recebem atendimento em Fisioterapia 
Aquática, Fisioterapia Motora, Fisioterapia Respiratória, Fonoaudiologia, Nutrição, 
Pedagogia, Psicologia e Serviço Social o que proporciona uma significativa melhoria 
na qualidade de vida dos atendidos. 
Com a concretização da Oficina de Cadeira de Rodas e Oficina de Órteses, suprimos 
de forma imediata as necessidades emergenciais de nossos acolhidos e da 
população carente com diagnóstico que caracterize as necessidades do uso 
permanente de cadeira de rodas e órteses. 
A Fraternidade Irmã Clara, é composta pelo Conselho Deliberativo, Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal, que orientam nas ações e direcionamentos dos 
trabalhos. Não mantém Convênios com o poder público.  
A FIC tem  parceria/experiência, através de projetos: 
 
1) SMDHC/CMDCA/FUMCAD 

Projeto Oficina de Cadeira de Rodas (projeto Anexo III e Anexo IV do 
Edital 2010 em anexo) 
Documentos Comprobatórios anexos (Termo de Fomento/D.O de 
finalização de aprovação do projeto. 
 

2) FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA 
Projeto Oficina de Órteses (projeto em anexo) 
Documentos Comprobatórios anexos (Termo de Parceria e Declaração de 
aprovação anexo, sem formalização de D.O - empresa/fundação privada). 

 

 

Quadro 04 - Descrição do Objeto 

A proposta é de ampliar e inovar os recursos terapêuticos através de Cursos de 
Capacitação no Setor de Reabilitação Neurológica e Tecnologia Assistiva, e 
aquisição de materiais para confecção dos recursos. O objetivo principal é a 
estimulação/melhora das funções neurológicas, visando, assim, ganhos terapêuticos 
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(motores, prevenção de complicações clínicas, promoção do desenvolvimento, 
aprendizagem, comunicação e inserção social) e evolução clínica 
O público alvo para atendimentos às pessoas com o diagnóstico de Paralisia Cerebral 
/ sequelas neurológicas (jovens e adultos) atendidas na FIC acolhidos e usuários 
externos. O projeto contribuirá para a concretização de uma assistência 
especializada no Setor de Reabilitação da FIC, tendo como profissionais 06 
Fisioterapeutas. 
A estimativa de duração do projeto é de um ano para desenvolvimento do método e 
objetivos. 

 
Quadro 05 - Justificativa do Projeto 

A importância da realização deste projeto apresenta como proposta cursos 
profissionalizantes, otimizando a capacitação profissional e métodos terapêuticos 
que ampliam os recursos utilizados no Setor da Reabilitação. Sendo necessários e 
importante para o pensar no cuidado especializado e nas demandas com pessoas 
com o diagnóstico de Paralisia Cerebral/sequelas neurológicas 
 
Através dos conteúdos aprendidos no curso, os profissionais estarão habilitados com 
competência para avaliar a necessidade de indicação e prescrição dos recursos bem 
como a confecção dos mesmos. E através da ampliação dos recursos terapêuticos 
do setor de reabilitação e tecnologia assistiva da FIC, potencializa-se a melhora das 
funções neurológicas, previne deformidades, otimiza-se funcionalidade, mobilidade, 
autonomia, ganhos motores e cognitivos, visando assim a melhora da qualidade de 
vida das pessoas com diagnóstico de Paralisia Cerebral/sequelas neurológicas 
atendidas na instituição.  
 
A FIC conta com uma equipe interdisciplinar (Médicos Fisiatras, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Psicologia, Serviço Social, Nutrição, Enfermagem), preocupada com 
a melhora na reabilitação física, cognitiva e social dos usuários. Dessa forma, visa-
se enriquecer o conhecimento dos profissionais buscando novas técnicas inovadoras 
de trabalho. 
A FIC, através deste projeto, apresenta como proposta de Cursos de Capacitações 
e aquisição de materiais resultando na confecção de órteses e adaptação de 
cadeiras de rodas prescritas para esse público. 

ÓRTESES- A órtese é um recurso que permite prevenir deformidades, corrigir e 
melhorar o posicionamento das articulações. No curso de órteses, tem 
como objetivo formar profissionais técnicos para atuar com autonomia e competência 
na dispensação, confecção, adaptação e manutenção de órteses. O público alvo 
serão pessoas com o diagnóstico de Paralisia Cerebral/sequelas neurológicas 
(jovens e adultos) atendidas na FIC, acolhidos e usuários externos. 

ADEQUAÇÃO POSTURAL- Entender como a cadeira de rodas deve ser adaptada 
e configurada para melhorar o desempenho funcional da postura sentada do usuário, 
e adquirir conhecimentos e atualizações dos profissionais da área para favorecer 
aplicação na prática clínica. 
 



 
 
 
 
CNPJ: 50.862.499/0001-14 
Inscrição Estadual: Isento 
UPM decreto lei nº 22955/86 
UPE decreto lei nº 32146/90 
UPF decreto lei nº 3350/90 
Registro CNAS: 23002000866/90-44-
02/06/97 
Filantrópica 28996025152/94-00-02/06/97 

 
 
 
 

ASSISTÊNCIA À PESSOA COM PARALISIA CEREBRAL 
Sede: Rua do Bosque, 855 - Barra Funda - CEP 01136-000 - São Paulo - SP - 

(11)3393-7680 
Filial:  Av.  Pacaembu,  40  - Barra Funda - CEP 01155-080 - São Paulo - SP - 

(11)3666-2727 
Site: www.ficfeliz.org.br - Email: fic@ficfeliz.com.br 

 

 

 

Visite nosso site: http://www.ficfeliz.org.br 

 
Quadro 06 – Público-alvo e previsão de atendimentos 

Público-alvo 

Capacitar os Fisioterapeutas do Setor da Reabilitação, em benefício dos 
usuários(jovens e adultos) pessoas com o diagnóstico de Paralisia Cerebral/ 
sequelas neurológicas ( Ex: Paralisia Cerebral, Mielomeningocele, síndromes raras, 
lesões encefálicas adquiridas) 
Público alvo direto: 6 Fisioterapeutas.  
Público alvo indireto: 60 pessoas com o diagnóstico de Paralisia Cerebral/sequelas 
neurológicas e em média 120  pessoas sendo familiares e ou cuidadores dos 
beneficiários. 
 

Previsão de atendimentos 

60 pessoas com o diagnóstico de Paralisia Cerebral/sequelas neurológicas sendo 
acolhidos e usuários externos, de baixa renda, que receba o benefício 
BPC/LOAS; Disponibilidade de tempo para as terapias (diurno); Aporte de transporte 
para as terapias; Apresentar relatório médico com diagnóstico de paralisia cerebral / 
exames complementares. 
 

 
Quadro 07 - Objetivos 

Objetivo Geral 

Ampliar os recursos terapêuticos do Setor de Reabilitação e Tecnologia Assistiva 
da FIC, de maneira a potencializar a melhora das funções neurológicas, visando, 
assim, ganhos terapêuticos e evolução clínica das pessoas com o diagnóstico de 
Paralisia Cerebral/sequelas neurológicas atendidas na instituição. Melhorando 
assim a qualidade de vida desses indivíduos. 
 

Objetivos Específicos 

- Capacitar os profissionais da equipe de reabilitação. 

-  Ampliar os recursos terapêuticos no Setor de Reabilitação e Tecnologia Assistiva. 

- Aplicar os recursos, através da experiência adquirida nos Cursos de Capacitação,  
objetivando confecção de órteses e adaptações de cadeiras de rodas visando 
ganhos  terapêuticos (motores, prevenção de complicações clínicas, aprendizagem, 
comunicação e inserção social)  e evolução clínica. 
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Quadro 08 - Metas e Meios de Aferição 

Meta 01 Capacitar os 06 Fisioterapeutas, profissionais da Equipe de 
Reabilitação 

Atividade 01 Realização dos Cursos selecionados. 

Meta 02 

Ampliar os recursos terapêuticos no Setor de Reabilitação e 
Tecnologia Assistiva. com aquisição de materiais para confecção de 
órteses e adaptação de cadeiras de rodas 
 

Atividades 02 Compra e confecção dos recursos de Tecnologia Assistiva. 

Meta 03 

Ampliar os ganhos terapêuticos para melhorar os aspectos 
cognitivos, funcionais, motor, coordenação e equilíbrio, das 
pessoas com deficiência.  
 

Atividades 03 

Avaliação, observação e orientação dos posicionamentos 
adequados dos recursos adquiridos pelo usuário. 
 

Meios de aferição 

Meios de 
aferição- Meta 

01 
Certificação dos cursos.  

Meios de 
aferição- Meta 

02 

O monitoramento será realizado através de relatório de compras e 
Notas Fiscais e pagamentos e imagens fotográficas dos materiais 
adquiridos.  
 

Meios de 
aferição- Meta 

03 

O monitoramento será realizado através de Análise de resultados, 
avaliação dos usuários, reuniões clínicas periódicas para discussão 
sobre estratégias a serem utilizadas para manutenção e/ou 
otimização dos ganhos terapêuticos. 
 

 
Quadro 09 – Metodologia 

Com o objetivo de capacitar e atualizar os recursos de Tecnologia Assistiva, o perfil 
dos 06 Fisioterapeutas que trabalham na FIC no Setor de Reabilitação, possuem 
vasta experiência em Reabilitação Neurológica (Motora, Respiratória, Tecnologia 
Assistiva e Fisioterapia Aquática). Os atendimentos serão realizados de segunda à 
sexta-feira, 5 horas diárias. 

Atividades no decorrer do Projetos pelos profissionais: 01  Fisioterapeuta irá trabalhar 
na área de avaliação e confecção dos recursos e os 05 Fisioterapeutas irão trabalhar 
na observação, orientação e posicionamento dos recursos. 
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A continuidade do plano de ação e ganhos motores, a partir dos objetivos propostos, 
serão mantidos através do acompanhamento sistemático pós-projeto de todos os 
acolhidos atendidos no Setor de Reabilitação e usuários externos,  por meio do 
comprometimento da Equipe para  a continuidade do  trabalho interdisciplinar, 
análise e discussão dos resultados, avaliação e reavaliação trimestral dos 
acolhidos/usuários, reuniões clínicas periódicas para discussão sobre estratégias a 
serem utilizadas para manutenção e/ou otimização dos  ganhos terapêuticos. 

O perfil dos atendidos, possuem sequelas neurológicas que tem como consequência 
deformidades que necessitam de prevenção e correção das mesmas, priorizando o 
uso de órteses e cadeira de rodas com adequação postural. 

O término dos atendimentos e atividades do projeto serão finalizados no mês 12. 

Os materiais de consumo adquiridos no projeto:  

- 20 placas de polipropileno de 2000x1000 mm x 4 mm e 5mm para confecção de 
120 órteses de membros inferiores sendo 12 unidades por mês. 

- 15 placas de termoplástico ezeform para confecção de 75 órteses de membros 
superiores sendo 6 unidades por mês. 

- 3 rolos de neoprene Japão 1,30 x 3,30m x 2,5mm para confecção de 30 órteses de 
membros superiores sendo 3 unidades por mês. 

--200 metros Tecido Automotivo -para confecção e forração de   60 cadeiras de rodas 
adaptadas, sendo 6 unidades por mês. 

-20 placas de Espumas de densidade 50 1,90 x 1,50 x18 cm para confecção 60 de 
cadeira de rodas sendo 6 unidades por mês.  

-22 placas Compensado Paricá (2.20x1,60x0,10mm) – para confecção de 60 
cadeiras de rodas adaptadas, sendo 6 unidades por mês. 

Os cursos de Confecção de Órteses de Membros Superiores (MMSS) Membros 
Inferiores (MMII),  e Adequação Postural, foram selecionados devido a gravidade da 
patologia do público atendido, e suas necessidades. Serão ministrados no Auditório 
da instituição. 

 
- Curso de Órtese de Membros Superiores: O curso tem como objetivo 
proporcionar o conhecimento sobre a anatomia funcional das mãos e como trabalhar 
com uma mão espástica e com deformidades, a fim de melhorar a funcionalidade 
atuando na prevenção e correção de padrões patológicos. No conteúdo consta a 
aprendizagem de avaliação da mão, para definir qual tipo de material mais adequado 
para confeccionar a órtese, qual tipo de órtese é mais adequada para cada caso e 
por fim atuar na confecção e modelagem da órtese feita na mão do paciente. Os 
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profissionais vão atuar com autonomia e competência na dispensação, confecção, 
adaptação e manutenção de órteses. Carga horária: 14 horas. 
  
- Curso de Órteses de Membros Inferiores: O curso tem como objetivo 
proporcionar o conhecimento sobre a anatomia funcional dos pés, avaliar e 
reconhecer as deformidades e desvios patológicos, e a interferência sobre a 
marcha, a fim de melhorar a funcionalidade atuando na prevenção e correção de 
padrões patológicos. No conteúdo consta a aprendizagem da avaliação dos pés, 
para definir qual tipo mais adequado para cada caso, mensuração e moldagem em 
gesso e confecção.  Os  profissionais estarão capacitamos para aprimorar e ampliar 
o conhecimento. Carga horária de 30 horas. 
 
 A órtese é um recurso que permite prevenir deformidades, corrigir e melhorar o 
posicionamento das articulações. 
  
- Curso de Adequação Postural:   O curso tem como objetivo, Capacitar 
profissionais para ampliar o conhecimento sobre avaliação, prescrição de cadeira 
de rodas e adequação postural. O conteúdo oferecido promove o conhecimento 
sobre os tipos de cadeira de rodas e seus acessórios, quais os tipos de adaptações 
e suas indicações, como devemos avaliar o paciente e os pontos importantes que 
devem ser considerados para prescrever uma cadeira e suas adequações, como 
deformidades, encurtamentos, controle postural, aspectos cognitivos, 
funcionalidade e mobilidade. Aprendizagem sobre mensuração dos pontos 
corporais específicos. Carga horária: 20 horas. 
  
O usuário externo que procura o programa de reabilitação física, é inserido em uma 
lista de espera administrada pelo Serviço Social, seguindo ordem cronológica. 
Quando convocado, realiza uma triagem com o Assistente Social para verificar se é 
elegível para inclusão no processo, seguindo os seguintes critérios: 

- Jovens e Adultos com deficiência física e ou síndrome rara, que estejam 
necessitando do atendimento de reabilitação física, sendo oriundas de famílias que 
estejam em território de vulnerabilidade e risco social. 
- Famílias com precário ou nulo acesso aos serviços públicos. 
- Família de baixa renda, que seja beneficiária de programas de transferência 
de renda (PTR), benefício de prestação continuada (BPC/LOAS) e outros benefícios 
assistenciais. 
- Disponibilidade de horários, acompanhante (responsável ou maior de idade), 
para as atividades propostas e acesso ao transporte (Sistema Público ou Atende+); 
- Apresentar a carteira de vacinação em dia (COVID-19); 

Os atendimentos serão adequados e viabilizados, conforme decreto municipal, 
estadual e federal em fase às restrições impostas pelo enfrentamento à pandemia 
do COVID-19. Durante a execução dos atendimentos serão seguidas todas as 
medidas protetivas orientadas pela Organização Mundial da Saúde e Ministério da 
Saúde. Os atendimentos serão realizados no ambulatório de reabilitação da FIC. 
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Será realizada a assepsia do local e equipamentos de uso coletivo, entre os 
atendimentos individuais de cada beneficiário. A Equipe está capacitada, para 
utilização de equipamentos de proteção individuais, para proteção do coronavírus. 
 

Quadro 10 - Cronograma de Realização do Projeto 

Metas Especificação Unidade Quantidade 
Data 
Início 

Data 
Término 

Meta 01      

Atividade 01 

Fechamento 
da  Cotação/ 
emissão de 
contrato dos 
cursos de  
Capacitações 

03 cursos 
Curso de 
órteses MMII, 
curso de órteses 
MMSS, Curso 
de adequação 
Postural. 
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Atividade 01 
Realização 
dos cursos 
selecionados 

03 cursos 
Curso de 
órteses MMII, 
curso de órteses 
MMSS, Curso 
de adequação 
Postural 

06 profissionais 
farão os 03 
cursos 
totalizando 18 
cursos 

2°mês 4°mês 

Meta 02 �     

Atividade 02 

Compra e 
confecção dos 
recursos de 
Tecnologia 
Assistiva 

a)Polipropileno               
 
b)Termoplástico 
 
c) Neoprene 
Japão 
d)Tecido 
Navalhado 
 
e)Espumas D50 
 
f) Madeira 
Compensado 

a)20 unidades 
b)15 unidades 
c)03 unidades 
d) 200 metros 
 
e)20 unidades 
f) 22 unidades 

2°mês 11°mês 

Metas  3 �       

Atividades 03  

Avaliação, 
observação e 
orientação 
dos 
posicionament
os adequados 
dos recursos 
adquiridos 
pelo usuário. 

 

Aplicação de 
questionário de 

satisfação e 
comprovação 

fotográfica dos 
procedimentos 

Aplicação de 
questionários 

para 60 
responsáveis 
pelo usuário e 

acompanhamen
to fotográfico 

���	 �����	 
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Quadro 11 - Cronograma de Receitas e Despesas  

Periodicidade 
(semana, mês, ano...) 

Receitas 
(descrição) 

Valor 
(R$) 

Despesas 
(descrição) 

Valor 
(R$) 

1ºmês 77.805,53 0,00 
Curso 

MMSS 
6.960,00 

2ª mês  0,00 0,00 
Curso 
MMII 

17.400,00 

3º mês 0,00 0,00 
Curso 

Adeq.Postur
al 

6.000,00 

1º bimestre  0,00 0,00 
aquisição de 

materiais 
9.000,00 

2º bimestre 0,00 0,00 
aquisição de 

materiais 
7.245,53 

3º bimestre  0,00 0,00 
aquisição de 

materiais 
10.400,00 

4º bimestre 0,00 0,00 
aquisição de 

materiais 
10.400,00 

5ª bimestre 0,00 0,00 
aquisição de 

materiais 
10.400,00 

6º bimestre 0,00 0,00 
Sem 

aquisição de 
material 

0,00 

Total 0,00 Total 
77.805,53 
 

       
Obs.: O Total de Material de Consumo é de R$ 47.445,53, estaremos adequando a aquisição 
conforme as necessidades de uso mensal, e tem material que a aquisição tem um valor mínimo 
para compra como a espuma (03 placas). Como todos esses materiais sobem de preço 
conforme a economia, o ideal seria adquirir o máximo, para ser utilizar no projeto para 
cumprimento da meta. Para o período de 12 meses. 
 
 
                                                                                                                      
Quadro 12 - Plano de Divulgação 

Os assistidos chegam até a FIC através de divulgação de articulação que temos com as Redes: 
SAS (Secretaria de Assistência Social), CAP (Centro de Apoio Pedagógico Especializado), 
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CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), CRAS (Centro de 
Referência de Assistência Social), UBS (Unidade Básica de Saúde), NIR (Núcleo de Inclusão e 
Reabilitação),CER (Centro Especializado em Reabilitação) e NAB (Núcleo Assistencial de 
Brasilândia) e Centro POP (Centro de Referência Especializado para População em Situação 
de Rua). Os projetos em execução também são divulgados nas redes sociais da FIC através 
das atividades, trimestralmente, através de fotos (post) e vídeos da execução do projeto, sendo 
totalmente adequado de acordo com o Guia de Comunicação Acessível da SMPED/Prefeitura 
de São Paulo. 

Facebook - https://www.facebook.com/ficfeliz/ 

Instagram - https://www.instagram.com/ficfeliz/          
 

 
 
 
 
 
Quadro 13 - Contrapartida 

(Preencher o quadro APENAS se houver contrapartida da entidade) 
Contrapartida: atividades que a proponente pode oferecer em complementação a parceria, 
para auxiliar na realização do projeto. Exemplos: recursos humanos, espaço físico, 
equipamentos ou outros. 

Especificação 
Descrição detalhada do 

item 
Unidade  
medida 

Quanti
dade 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

Material 

     

     

     

Subtotal de materiais  

Serviços 

Fisioterapeuta Profissional 4 R$ 3.219,09 R$ 12.876,36 

Fisioterapeuta Profissional 1 R$ 2.850,00 R$ 2.850,00 

Fisioterapeuta Profissional 1 R$ 4.279,77 R$ 4.279,77 

Subtotal de serviços 
20.006,13x 
12meses 

Total Geral 240.073,56 

 

 

Quadro 14 – Recursos Humanos   
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Colocar a relação de cargos que farão parte do projeto e que devem ser adequados com 
as informações enviadas nos currículos anexados. 

Cargo 

Qtd 
profis
sionai

s 

Carga 
horária 
mensal 

Remuneraçã
o 

mensal 

INSS 
mensal 

FGTS 
mensal 

Outro 
impost

o 

Qtd 
meses 

Custo total 
do projeto 

Fisiotera
peuta 02 125 3.219,09 295,28 257,52 83,77 12 0,00 

Fisiotera
peuta  01  150 4.279,77 437,06 343,36 17,93 12 0,00 

Fisiotera
peuta 
/RPA 

02  125 3.219,09 643,81 0,00 50,35 12 0,00 

Fisiotera
peuta 
/RPA 

01 75 2.850,00 570,00 0,00 28,20 12 0,00 

Total Geral 0,00 

 
 
 
 
 
Quadro 15 – Materiais e Serviços 

Material: São equipamentos como materiais de escritório, aquisição de equipamentos 
de tecnologia entre outros. 

Serviço: São atividades ligadas a serviços de contabilidade, serviços de terceirizados, 
entre outros. 

Especificação 
Descrição detalhada do 

item 
Unidade 
medida 

Quantida
de 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

Os pacientes 
atendidos 
possuem 
sequelas 

neurológicas 
que tem como 
consequência, 
deformidades 

graves em 
membros 

superiores e 
inferiores, 

coluna 
vertebral que 
necessitam de 

POLIPROPILENO (01 
placa confecção de 06 
unidades de órteses 
MMII) sendo total de 
102 unidades órteses 

2000x1000 
x 4mm 

17 212,76 3.616,92 

POLIPROPILENO (01 
placa confecção de 06 
unidades de órteses 
MMII) sendo total de 18 
unidades de órteses. 

2000x1000
x5mm 

3 265,93 797,79 

 TERMOPLÁSTICO(01 
placa confecção de 05 
unids de órteses 
MMSS) sendo total de 
75 unidades de órteses 

Placa 
0,46cmx0,6
1cmx3,2m
m 

15 285,00 4.275,00 
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Material: São equipamentos como materiais de escritório, aquisição de equipamentos 
de tecnologia entre outros. 

Serviço: São atividades ligadas a serviços de contabilidade, serviços de terceirizados, 
entre outros. 

prevenção e 
correção das 

mesmas, 
priorizando o 
uso de órteses 
e cadeiras de 

rodas com 
adequação 

postural. Os 
materiais 
utilizados 

para a 
confecção 

desses 
recursos 
conforme 
descrição 

detalhada do 
item. 

NEOPRENE JAPÃO 
(01 rolo confecção de 
10 unids de 
órteses)sendo total de 
30 unidades de órteses 
 

1,30m x 
3,30 m x 
2,5 mm 

3 1.150,00 3.450,00 

 TECIDO 
NAVALHADO(3,3 M 
confecção 01 unid de 
CR) sendo 
confeccionadas 60 
unidades de cadeiras 
de rodas adaptadas 

1,80 Larg 200 M 45,00 9.000,00 

ESPUMAS D50 (01 
placa confecção de 03 
cadeiras) ) sendo 
confeccionadas 60 
unidades de cadeiras 
de rodas adaptadas 

1,90m 
x1,50m 
x0,18 CM 

20 1.127,95 
 

22.559,00 
 

COMPENSADO 
PARICA/SIMILAR 
(01 placa confecção de 
03 CR) sendo 
confeccionadas 60 
unidades de cadeiras 
de rodas adaptadas 

2.20X1.60X
0,10 MM 

22 170,31 3.746,82 

Subtotal de materiais  
47.445,53 

      

 

CURSO 
MMSS(membros 
superiores) 

01 06 1.160,00 6.960,00 

CURSO MMII (membro 
inferiores) 

01 06 2.900,00 17.400,00 

CURSO 
ADEQ.POSTURAL 

01 06 1.000,00 6.000,00 

Subtotal de serviços 30.360,00 

Total Geral 77.805,53 

  
Quadro 16 – Tabela Orçamentária 

Descrição 
detalhada do 

Unidade  
Medida 

Qtd 
Empresa 

01 
Valor 

Unitário 
Empresa 

02 
Valor 

Unitário 
Empresa 

03 
Valor 

Unitário 
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item (material e 
serviço) 

Curso de 
órteses de 
membros 
inferiores 

unidade 1   
STA 

R$ 
2.900,00 

REABI BRASIL 
R$ 
3.599,00 

AEDREHC 
R$ 
3.800,00 

Curso de 
órteses de 
membros 
superiores 

unidade 1 TAEMTO 1.160,00 
Neuroposturand
o  * R$ 997,00 AEDREHC 1.750,00 

Curso de 
Adequação 
Postural 

unidade 1 STA 1.000,00 Funcionalidade 1.100,00 Reabvita 1.100,00 

Polipropileno  

Placa 
2000x1
000 x 
4mm 

17 Belfano 212,76 PLASTTOTAL 260,00 Plastolandia 307,57 

Polipropileno  

Placa 
2000x1
000 
x5mm 

03 Belfano 265,93 PLASTTOTAL 323,00 Plastolandia 384,46 

Termoplastico 

Placa 
0,46cm
x0,61c
mx3,2m
m 

15 Politec  285,00 ARTICULATO 
(JRA IMPLANTS) 

289,00 VITA HABIL 378,00 

Neoprene 
Japão  

Placa 
1,30m 
larg. x 
3,30mc
2,5mm 
 

03 
Comercial 
INNEO Brasil 

1.150,00  
 TECHPRENE 1.201,36 TAEMTO 1.350,00 

Tecido 
Navalhado 

1,80M 
Larg. 

200 Cinespuma 45,00 JCDECOR 47,19 SOLUTEC 71,00 

Espumas  
D50 
 

Bloco 
1,50x1,
90x,18 

20 
Center 
Espumas 

1.127,95   
Falcão 
Espumas 

1.375,00 
CVI – Co. 
Art. Tap. 

1.697,76  

Madeira 
Compensado 

Placa 
2,20x1,
60x0,10
mm 

22 LRV 170,31 MADEIRANIT 204,08 
GAS.MAD./R
AMUTH 234,52 

Obs.: * (O curso de Órteses de Membros Superiores (MMSS) da empresa Neuroposturando no 
valor de R$ 997,00, trata-se de curso Online, colocamos esse curso pela dificuldade de cotar 
com outras empresas, pois muitas ainda não abriram curso para o proximo ano., mas não 
optamos pelo curso online, pois prejudicaria muito a Capacitação, pois o curso orientação na 
parte pratica e manuseio dos materiais) 
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