
Declarada de Utilidade Pública M*nicipal Lei ne 5455 de LL1a"fL994

&econhecicla Utilidade Pública Federal Oecret{} Publicado no DOU t7/09/L997
Reconhecida Utilidade Fública Estadual Lei ng 11.399 Publicado no DOU O5/07/2Oü3

Certíficado de Entídades de fíns íi{entrópica: * Eesolução ne 252 dê O6ÍLZ.íZ{}W

C§lPl: 7L.744,0s7/s001-66

São Jose do Rio P;'eto, 25 de Cutubro de 2021";

Ofício Ns 106/2021

Excelentíssimo Senhor

José Claudio Martins
Draíaitn Í\f,r rnirinr[ r{a I lrhnrI t Ç.LliV íírqíííçtlrlúr gL U!rlVg

Referente: Aditamento do Terrno de Colaboração n' 0#2019, com prorrogaçãÊ de

vigência de 0110#2fr22 a 31f 17 ZüZZ

A ASSüCIAçÃO nrunSCER, inscrita nCI CNFJ/MF, §sb ns71. 744.üA7/fiA01-66 e

D.U.P" Municipal Lei ne. 5455194, sediêdã na Cidade e Cornarca de Sãs iasé do Rio

Pretol§P, na Av. AmÉlia Cury Gabriel,4701, Jardim S*raia, neste ats íepresentada peia

suâ presideilte, o 5r. Aparecidc Ferreira Pacheco, hrasileiro, casâdo, aposentâdo,

portador da céduia de ldentidade ne. f.54§.2§g-Õ §§pl§P, residente e dor"niciliads

nestâ cidade de 5ão Jssé da Rio Preto/§F, *a ftua Ântanio de Jesus 350, Q 81, Cond.

Dahma Il, vem respeit§saÍnente êté a l[ustre presençâ da §enhor Prefeito, parâ expor o
quanto se segue:

A Associação Renascer trâtâ-se de uffia entidade assistencial, sem fins
econÔmicos, quê desenvolve atividades de reãhilitação e habilitação clínica,

educacicnal, social, capacitação e treinarxentü pãrã o trabalho.

Atualnre*te atende 3S0 {Treze$ta§} cri*nÇ?§, âdclescentes e adultos rem
deficiência intelectual ou deficiência intelectuâl associãda à física, originada de lesãa

cerebral ou nãs: síndronre de dcwn e dennais {as*s, de nossa çidade e região. A

instituição possui a Certific*ção de Entidad*s Seneficentes de Àssistência Social,

renovada ccnforme Portaria §ls 83, de ã? de Maio de 202Ç, 235874.ü01L220/2020 de

ü7 I 12/ v02ü a a6/ 72/ 2023.

Desta feita e, considerando que a Âss*çieÇãc Renasc*r é uma cntidãde sem fins : /
lucrativos, que precisa de parceri*s Farã sua manr*tenção, mediante recursos i\ ,"

:\ d'\'
insuficiente§, ü presente é para sclicitar a pareería parix ü ano de 3023 de.laneiro , ,VUii
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Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei ne 5455 r{e t]tr?.lÍgg4
Reconhecida Utílídade Pública Federal Deffeto Publicado no DoU L7/ogh997

Reconhecida Utilidade Fública Estadual Lei np 11.399 Publicado no DoU 05/0712Ü03

Certíficado dê Entídãdes de Fíírs Fílãntrópícos - Rêsolução np 252 de a6í12{2oa0

CNPJ : 71.744.0ü7 lç*a1-ô6

Deeembro, no valor de R$ 560,00 {Quinhentos e sessenta reais} mensais per cãpita

-!: ^r -+--J:-J-- J--+^ qÂ,.*?.-;-!Ã -1.-.+l-^-l^ À-- J--^^--- +.. -!::J^.-l-.
F;Ai-ã Aa= íii êIetlúaúú5 üÊii.E !viUriiLiFiUr UEJi!i!duu c: i-i rll-jE)d) ud: c'-!Y,udu=:

educacionais dos atendidos, confclrme prüjeto em ânex§.

illa certeza dc vosso profitü atendimentft, renovêrcos nos§os protestos de
É-ara ar rricnr ror ocrlarcrirnent'n<F'v'ur{uv,ríaclim:â1nrêanon.!cv ul,r ryv

que se ÍÍzer necessárÍo"

Respe

Ferreira
iaçãoPresidente
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Declarada de t.'titidadê Pr,lbli{a MÉrn$cipal Lei ne 5455 de 11ío2/X§94

Eecrsnhecida l"ltilidade Públirâ F€deral Decreto Puhlicado no DoU 17109É997

RêcsnlHidâ t titidade gúHiÊã ktdlÉl Lêr'ns Xí..3tlg PuHicad+ ne BoU oS/O?l2Og3

CeÉifícado de Êntidadet de Firu Élaneipicas - *esolusão ne 252 de 06ÉU?ffi
CNPI: 7r..7rtrt{K7mCl-§$

Assaci*ção Renascer

1. Dados cadastrais da Entidade - Fropon€nte:
Mufiieífiiú/Estêdü: 5ão JosÉ do
Pin Dra*a/(Drrrv i í vl*l Jr

t^^^4 -.Lt\r-J; I t.t+4.uvt /uuut-uo

EnrÍereço: Ãv. Àméíia Cury Gabriei, 47ü1*Jerdim Sorsis * 5ãc ios* do Hio Prets *3P * CIF

L5AT5-724

Telefone: 17

32i"3.9595

Fax: e-mail: proietos@associacaorenascer"org.br;

NP da Canta Corrente:0057-4 Código do Bancç: Banc* do Brasil - ü01-

Nç da Agência: 151CI1L-8 Praça de Pagamento: 5ão Jose do Rio Preto

2. Dados cadastrais do *irís*nte da EntÍdade
fi,lonte: ABareeido FerrÊirã Paeheea *ata cÍa Fosse: t1iolivüz:-

lrlaci*nalidad*: §rasilelra Estada {!r",i!: Caseda Careo/Funcão: Presidente

CPF: 428.673.558-34 RG: 7.546.299-ü 0rgãa

expedidor:
ccrr/crr,Jir l iF

Data da Expediç§o:

24Í*8/2*L5

Endereço:Rua Ântsn!* de .lesi.rs 35*, *. *1, t*nd. Dahma ll - §ã* J*sÉ do Rio Freto *5P - CEP

1_5.üSr_.751

T*lefane fi*sidenciaf :(Í,7i

3213.9595

Telef**e âel*lar: {1.7} *9775-

7fr44

e-r*ail;

ad rninistra d or@ associ ecaoren

asc*r"*rg.br

PLANÜ §E T§ABALHO UCI+OA

!- DADSS CADASTRÂ}§
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Declatada de Utilldade Públíra Municipal Lei ns 5455 de llfêzÀS$4
Eeconhecida Utilidade Públiça Federal De.reto Publicado no DaU L7lD9í1997

Reconhecida Utilidade Ftihlica Ertaduat Lei ns t1,3gg Publicade rla DOU 05/07/2803

Certifírado de Íntidad*s de Fim FilantrÉpicos - *ê§61ilção ns 252 dê 06/X212üX)

CHPJ;71,714.ffiüg§,*L-66

PROJETS

I - Descriçãs da realidade que será objeto da parceria, devendo sêr demonstrado s
nexo êntre e§§a reãlidãde e as atividades ou prsjeto§ e meta§ â §erem atingidas;

A Associaçâo Renascer atua desde L993 na hahilitação e reabilitação do deficieni*
intelectua[ ern nrosramas nas ár'eas de saúdp. educacão. âssistêncie. esaorte. culturs ÊvsFev,

trabalha"

Educação

No Centro Educacional Renascer, v*ltads âo atend:rnefitü edilcacional em salas de

educaçã* especiâl e ensins f*ndamental d* !-" à 3" série, pãra alunes d* 0S 
= "10 

as1os,

onde programãs são aplicados levando em consideração os interesses, capacidades,

carafierísticas e necessidades de âprendizagem de cada educandCI, tendo em vista as

diferentes característicãs e necessidades de cada aluno.

For possuírem os deficientes intelertuais a necessidade de um serviço especializado Ê

diferenciado, §trêvés de atividades indlviduais ou em grr.Jpos, nossos currículos,

métodos, técnicas. recur§os edlrcativss sâo adaptados e em conformidade corn ã

legislação vigente. com focs no desenvolvimento de rnúltiplas linguagens, aplicados

por uffiâ equipe pedagógica, âdrninistrâtiva e multidiseipiinar espeeialieada.

Nossa pedegogia é centrada no âluno, cêpaz de educar de farrna integrada todos,
inclusive os que s*frem de deficiênciâs sraves"

Assistência §ocial

Considerando que algumas situações vivenciadas pelas pesssas com deficiência e suas
íamílias aumentam c risco pcr vio[ação dos direitos sociais, tânto da pessoa com
deficiência quanto dos cuidadsres familisres, o Serviço de Centro Dia surgiu para
ofertar atendiments parã pesssãs de 1* a 5ü anos de idade, em situações de
dependência asssciadas, c*t?r :

Convivênciâ rom a situaÇão de pcbreza;

Desassistência da pesssâ con'r deficiência pelos serviços ess*nciais;

Não participaÇão da pessoa com deficiÊÍ]ciã em atividades e serviçGs no território;
lsolaments sçciai das pessoas ruidedas e dos cuidadares,lfamiliares;
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Reconhecida utitidade Ptihlica Éstaá*at Lei n* 11"39§ Publicado *e DOU 05/§7/30§3
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SituaçÕes de abandono, negllsênciâ e/ou mâus trats§, viclância física e ou psicolóEiea;

Ausên*ia de cr:Ídads!'es fãíftil;êr*s *rr ã precãriedade d*c tuidãd*§ famiiiares crn

virtude do envelhecirnent§, doença Gu ãusÊndã dos pais ou resp*nsáveis, necessidade

de todos cs farnllianes trahalharem;
Situação de estresse do cuidador famitriar" em virtude da *ferta de cuidados de longa

permanência;

rtrÍta cus'ta da cferta íamiiiar rie cuidados;
lmpedimentc de acesso à inclusãc pradutiva dos cuidad*res familiãres ern virtude da

necessidade de sfertan cuidadcs na famítria"

Desta forma, o Serviço de CEÍ{TRO-DIA foi implantado na Âsscciaçâo Eenascer cümo
uma unidade especializada de pr*teçãc sccial, de atendirnento durante o dia, presta

urn cÕnjufttú vâriâdü de ativÍdad*s:

de canvivência grupal, scciâl fl c*munitáriâ,
cuidados pessoais;

fortaleciments de vínculos e ampiiação das relaçÕes s*ciais;
ãpÕi& Ê üriÊnt*Sãú ãús ruidâd*r*s f*m§liares;

acêssü ã outros serviços nü tãrritório r à tecnologias ãssistivâ de autonornia e

convivência.

Todas estas atividades são reaiizadas de f*rrira individual. em grupo e comunitária
prestadas pela equipe têcnica e monitores parâ o deficiente, cuidadores, familiares e

comunidade"

O Centro-dia aferece umâ atÊnçãa integral à pessoa cam deficiência ern situação de

dependência durante o dia e, ae Ínesms tempo, serve de apoi* às famílias e êss
cuidad*res farriili*res Íiã dirfiinuiçãa do estresse derorrente eÍos cuiriarios proiongados
na farnília. Neste csntexto, ccfttribil*rn pêra o fcrtaleciment* de vínculcs e do papel
protetiva da farnília; parã o faverecinrento da aut*nrmia dos cuidadores familiãres nã

conciliaçãc dos papeis sociais de cuidado§, desenvolvimenta de projetos pessoais,

estudos, trabalho e convivência com CIs dernais integrantes da família; além de prestar
orientaç5o sobre a importância dos aut*cuidados dos cuidaciores.

Por sermss urílâ entidade c*en fins *ãa econômiccs, ccrn utilidade pública e

âtendermos a t*dos os deficientes de fsrnla grãtlritê, necessitam*s de parcerias com

órgãos públices p*ra â rí1ânutenÇão da instituição, seja na parte de recursts humanos,

custeio da estruturã, materiais de c*nsâIrrlo e avalia$o multidisclpiinar, ccnforme

encaminharfieftte do Mr.rnicípi*" pêrã identificaçã* de deficiência, fases do

desenvolvirnentc neuropsiccr**tcr e indicação de progrâmâ individual de
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atendirnento encêminhament0 parã 0utrê instituição âpropriada.

Desta forma, como âtendÊremüs a ãté ú5 nnu*ícipes de Uchea, é necessária a parceria

com e§te municípic parâ o repas§e de verba referente ao cu§tÊio destes atendimento§,

o que será aplicãdc no pagârnents de recursos humancs efou cr.istei* elou materiais

de consumo elCIu avaliaçãs de alunos por equipe multidisciplinar, que estejam

ãtrelâd0 a0 üiijÊtÊ.

ll - ldentificâção do objeto â sêr êxecutado;

Promover o ateildiment* educacional. em eilsino *special ou fundamental de L' à 3'
série, ou serviÇs de centrs dia de âtÉ *5 pesseâs com deficiência intelectual do

município de Uchoa.

Cada atendid+ receberá atsr:d!me!1t* í'rr! pregrama específlco, em consonância csm a

avaliação de equipe, sua idade, perfil e habitidade" Neste caso os atendidos que Êstão

na área educacional, nãc estão nCI prcgrâma de assistê*cia {Centro Diai e vlce-versa,

pois são programãs de áreas distintas.*m metsdol*gia e ohjetivos diferentes.

lll - A descriçâo de metas a serêm atingidas e de atlvidades ou proietos a serem

executados;

- Possibilitâr aos deÍicientes intelectuais atendidss pelo ensiilo e aprendizagem
melhsra da independência, autCInomia. concentrãçãc e atenção.

- Elaborar, pr*duzir e aplicar recursss educacionais especializados e adaptadüs às

necessidades individuals dçs edrlca*d*s, visand* s*a acessibilidade à inclusãc, ao

§ocial e à cidadania efetiva"
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lV - a forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimentos das

metas a eles atreladai;

Educação: Ensino Fundamental e Êducação Especial

A metodologia em nosso sistema de ensino assegurará ao deficiente intelectual:

- currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organizações específicas, para

atender às suas necessidades.

- professores com especialização adequadas para o devido atendimento especializado,

com c?pacidade de avaliar as necessidades ind!.riduais, de adaptar" o conteúdo dos

programas de estudo, de recorrer a ajuda de tecnologia, de individualizar os processos

pedagógicos para atender a um maior núrnero de aptidÕes.

Sempre os programas de estudos devem atender às necessidades individuais das

crianças e não o contrárlo.

Todos esses dispositivos possibilitam estabelecer e assegurar a igualdade de

oportunidades e a valorização da diversidade no prúcesso educativo.

O acesso às formas diferenciadas de comunicação, a riqueza de estímulos nos aspectos

físicos, emociona!s, cognitivos, psicomotores e sociais e a convivência corn as

diferenças favorecem as relaçôes interpessoais, o respeito e a valorização da criança.

No currículo do ensino especial e fundamental, período matutino ou vespertino, são

oferecidos conteúdos curriculares como Língua Portuguesa, Matemática, Ciências,

Conhecirnentos Gerals, Educação Físlca, Cultura e lnformática adaptados de 
=cordo

com as avaliações e potenciais de cada classe.

Recursos e projetos de complementação pedagógica, inclusos nas disciplinas da base

comum nacional:

. Área motora, sensorial e cognitiva;
o Atividades de Vida Diária;
o Cozinha Pedagógica;
o Visitas / Interação: Passeios externos realizados com a finalídade de explorar os

temas abordados em sala de aula;
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A referêneia teórica e de embasâmento do trahalho tem enfoque nCI Modelo Ecológieo

Funclonal {f#ff} q$e pfícebe * âlui':§ em ifit*íâÇães ar*hi*nt*is, nc Currículs

Funcional Natural {CFN}, parâ pessoãs ceí}: necessidades educacianais especiais Ê ncs

Parâmetros Currieulares Nacio*ai {PflNsi.

Curríeulo Funcianal Natural {CFN}

Esse modelo fundamenta-se n:rrria filosofia de educação que determina a forma e *
conteúdo de um currículc c*r* características individuais, promovendo a interação

positiva do aluno ccrn ü #teio, considerêndo os d*sejes, as necessidades, ãs

preferências e a cultura, pressupondo uma perspectiva sistêmica {família, eseola e

cornunidade saciati. As alteraçSes cognitivãs âümêfitâm as dificuldades no prôeê§sG de

ensino aprendizagem de habilidades complexas, em ár*as do desenvolvirnent*

acadêmico, soclal e ãutscuidado, mecessitar* de planejaments d* ensin* que valorize

as suas potencialidades, habilidades e campetências e nâc as dificuldades.

A avaliação pedagógica como pr*cêsso dinâmica considera tantCI o conhecimentc

prévio e o nível atual de desenvalvimentc do alu*a quânto às possibilidades de

aprendizagem futura, ccnfigurando uma açã* pedagógica prccessual e formativa que

analisa o desernpe*ho do aluno em relação âs seu prÕsresss individual, prevalecendo

ítâ âvâtiâÇão üs ãspectôs quâlitatives q*e l*ciíquent ts interveftÇões pedãgÓgieâ§ do

professor. No processo de avaliaçãc, o pr*fessor deve criar estratégias considerando

que alguns alunos podem demandar ampliaçãc d* tempo pãrâ â realização dos

trabalhos, de inforrnática ou de tecnologia assistiva ccrno uma prática cotidiana.

Realizam*s * i*gisiro, inclusive, através de p*rfioll*.

Assístência Social / Serviço de Centra DÍa

No Serviço de Centro Dia serãc ofertados cuidades âs pessoãs cam deficiência tenci+

ern vista duas dimens*es: *i:ida**s básÊ*§s essçneiais para a vida diária e

instrumentais de autoncmia e participação"

Os cuidados básicss cfertadss acs usu*rios inserldss ns Centro-Dia compreende:
,/ Acompanhamentc e assessoramente em todas as atividades do serviço;
,/ Apoi* na *dr*inlstraçã* de nredlcsrftÊrit*s ii':dicad*s p*r via oral e de i.rso

externo, prescritas por pr*fi ssi*nais;
'/ Apaio a ingestão assistida de allrnent*s;
.í Apolo na realização de higiene e ruidad*s pessoais;

'it
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,/ Reallzação de açÕes preventivâs de acidentes;
,/ Realizaçã* de atil,id*d*s r*{reativas e *§tí*}u!* de indepenCâr:cia nas

atividades de vida diária {AV*s} de acorda ücff} ãs p*ssihiÍidades;
./ Colab*raçã* nãs práticas indicadas pcr prafissi**ais {médicos, fonaudiólogo,
Íisi oterapia" terãp*utas ocu paci**ais, de*trÊ ôiJtrüsl;
{ Difusão de açÕes de promoção d* saúde e inclusãa social;
,/ Acomp*nhÊrnento nos desl*caísentss e l*com*çãc d* seu catidianc do

Centro-üia e rlas ãtividades ext€rnas do Serviç*;
í OrientaÇão e apoi* aos cuidadsres familiâres.

Os cuidados instrurnentais de autcn*miâ, convivê*cla e participação soeial

ofertados aos usuários lnseridos no Centrü-$ia compreende:
,í Promoção de ccnvívi* e de arganizaçã* da vida cotidiana:
./ Desenvolvimentô da convívio familiar, grupal e social;
,í Acesso à informaçã*, comunic*ção e defesa de direitos;
,{ ürientação e encaminhaments pãra ciltrcs serviç*s da rede fio território;
{ Or"ientação s*ciafamiliar;
{ -Apolo * *ri*mtaçâo a famílla nã suâ firnçã* pr*t*tiva;
"/ Apoio e orientaçãÇ aos cuidadores e familiares para a autonomia no cotidiano
do domicílio e na comunidade;
,/ Apoio na identificação de tecn*l*gi*s assistivas para melhara da autonomia no

serviço, no donricíliÊ e na cornunidade;
./ Estímu[* de independênçla pârã ãtividades de vida prátlcâ, qile *nvslvem
coiltato sccial, circula$* em ambientes externc§, eiltre outíos;
.í Mabilizaçãa de íantíli* extensa *u arxpliada;
,/ Mobilização e Í*rtaleciilrento do ccnvívi* e de redes s*ci*is de apeie;
{ Mobilização parã * exercício da cidadania e participaçãa associativa;
"/ Aeesso a dccumentos pessoais;
,/ $rientaçã* s*bre ãcesss a 8en*fícics [vei:tua!s, a* BPC, aa Cadastr* Unico de
Prcgramas Sseiai*;
,í Apoia e *ri*ntação *as situaçSes de rregligêneia, *bandcn*, *1ãils*trãtÉs;
,/ Apoio ao associativismo e participação sacial.

Em decorrência da pandenria, CüVlD-Í.9, e mediante a necessidade de continuidade do

âtendimento ed*cacional ou de assistãncia social e acüíBpanhament* da pessoa ccm

deficiência, pêra a continuidade de seu desenvolvir*ento e aprendizaÊery:, a forma de

execução das atividades durante a pandernia será realizada por atendimento remoto,

não preseneial, eom víde* a*las sem*fiãis de ffi§ã d;sriplilta i*du*açãüi úu ofieina

{assistência social} e ateildEmento persona*izado remato {ate*dirnentç realirada

Ji
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através de vídeo chamada e telefone) com agendarnentc csm o aluno ou família,
^^^f^-*- ^ -- ----il-.J-LUI ttul I ttE d I trLESf,rudLlE.

Além dc ccnteúda eil-line, urn kit de atividades é entregue quinzeilalffiente às famílias

pãrâ a realizaÇã* de atlvidades diariame*te fÍTI casâ. * EUe êpÓs os quinr€ dias deve

ser devolvidc petra família à instituição parã * íegistre d* conteúd* desenvolvido.

Fm cnnfnrmidade í-nm ns res!'ârnpntnq voltadns àq institr.icôps n!'iu,ades 'yinruladas a+

Sistema de Ensins do Estado de 5ão Faulo, ü plêno pedagógico poderá ser adaptado ao

atendimento não presÊncial, Êasü necessári* em 2§22 devido a pandemia COVID-39,

com construção ccnjunta pela equipe de professÇres e coürde*adcr pedagógic*,
levando em consideraçâo cada turma e suas especificidãdes.

frlo caso da Assistência S*cial, o plano de atividades também poderá ser adaptado ao
conteúdo virtual, caso neressário em 2022, cürr â co*struçãa das atividades pela
equipe técnica e rnanitsre§, levandc Êm cansideração cada turrna e suas

especificldades"

V - a definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento
das nnetas;

Lista de matriculados; Lista de presença mensal; Registro fotográfico; Relatório de
rtiriirlrrlac anr ral

Vl - os elementos que deÍTionstrem ã coÍnpatihilidade dos custos com os preçç§

praticados no rnercads cu {sírr cr,rtrãs parc*riãs da mesma Eãtureza, devendo êxistEr

elementss indicativss da mens*raçãc d*ss*s crlst*s, tais como: cstaçôe§, tabelas de
preços de asscciações profissionais, publicagões especialiradas ou quaisquer outras
fsntes de íniermagãe dispaníuêis aê pú&lice;

O valsr de p*r rêpita de cada alunc é de R$560,Sü {Suinhentos e s€ss€nta reaisi

mÊnsal, valor de prâticadü â*rn todâs as sutíâs parcerius de cidades da região, cemü

Mirassof, Mirassolância, Guapiaçu, Nova &liança, Bady Bassitt e que cornpCIrta a

atendimento educacionai em sala de aula de até 1-5 alunos, 02 refeições por aluno

{lanche e almoçc} e demais custeie da estrutura física.
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Eteclarada de tJtilídade PrÍbtica Muaicipal Lei ne 5455de 1#02ÉSS4
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c$pJ: 71.7/[4.OEV íffiAa*§ç

Vtl - Valor glohal para a exec$çãe de ahjeto:

Até R§34.50ü,00 {Tninta e quatrs milseiscentos reaisi anuâl.

Valor per capita de RS5S0,$0 por alu*§ x até 05 atendidoslmensal.

Mais R§10ü0,00 {um r*il rêais} de materiais de consumo {pedaÊógicos elau

materiais de limpeza elau gêneros alirnentícios elcu materiais de escritório) em

Junhol2022.

Mensalmente tá realizado relatóri* dos ate*didos, Êom ü cálculo da per câpita

e *nviad+ à CüntâbilidedelFi*a*{Êir+ da Frefeitura"

Vlll - Cronogrumil de desembolso;

CONCEDENTÉ

ianeirol22 Fevereirol22 Marco/22 Âbril/22 n4ata/l/_ Junhol2?
valor i R$28frü,üü R$28úi1,0íl R$28üü,üü ft528üü,üü R§28üü,üü R$38üü,{:i-:

Julho12z Agosto122 Seternbrol
Z7

Outubrol2
,1
L

Ncvembro

177

Dezemhro

/zz
VaÍor R$280ü,üü R§2800,00 R$2800,üü ft$2800,00 R5280CI,00 R§2800,0

U

Total
geraí

R§34.60S,
0ü

X * a previsão de duração da da parceria;

De 0L de Janeirc a 31 de bro
I
,

§ão:ose do

í
.i

Bretc, dia 25 de 0utubro de 2G21.

I


