
 

 

 

 

ITEM DE PAUTA 3.2 

INTERESSADO Fundação de Apoio Universitário – FAU 

ASSUNTO Aprecia o pedido de remanejamento entre centros de custos do Plano de Trabalho de 
projeto contemplado pelo Edital nº 003/2020 – ATHIS.  

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 128.3.2.2020 

 
O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 01 de setembro de 2020, por 

videoconferência, no exercício das competências e prerrogativas que tratam o art. 154 do Regimento Interno 

aprovado pela Deliberação Plenária do CAU/MG nº 0085.6.5/2018, homologado pela Deliberação Plenária do 

CAU/BR nº DPABR Nº 0087-11/2019, e, ainda: 

 

Considerando o disposto no inciso XVII do art. 156 do Regimento Interno, que dispõe que compete ao Conselho 

Diretor do CAU/MG apreciar e deliberar sobre propostas de concessão de apoio institucional às atividades de 

Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, conforme as diretrizes do Planejamento Estratégico do 

CAU;  

 

Considerando o Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional de seleção de projetos a serem apoiados pelo 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG nº 003/2020 – modalidade Assistência Técnica 

Habitacional de Interesse Social - ATHIS;  

 

Considerando o item 21.11 do referido edital, que prevê: “quando de qualquer alteração na proposta inicial no Plano 

de Trabalho aprovado (readequações orçamentárias, ajustamentos em contrapartidas, por exemplo), a patrocinada 

deverá submetê-la(s) à aprovação do CAU/MG, por meio de correspondência eletrônica enviada para o e-mail 

patrocinio@caumg.gov.br”; 

 

Considerando a Deliberação Plenária Extraordinária DPEMG Nº 0001.3.1.9/2020, de 13 de abril de 2020, que 

aprovou a concessão da quota de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) à proponente Fundação de Apoio Universitário 

– FAU, para a execução do Projeto Equipamento Móvel para Higienização de Mãos em Locais Públicos; 

 

Considerando que, em seu Plano de Trabalho aprovado, havia a previsão do patrocínio no valor de R$5.000,00 

(cinco mil reais) na rubrica de “Serviços de terceiros – Pessoa Física”; 

 

Considerando o recebimento de pedido de remanejamento do valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) da 

rubrica de “serviços de terceiros – Pessoa Física” para a rubrica de “Custo Indiretos/Equipe encarregada pela 

execução”, a fim de possibilitar a contratação de bolsistas que já estão trabalhando no projeto; 

 

Considerando o item 19.7., III, do edital de que poderão ser pagas com recursos vinculados ao patrocínio, desde que 

aprovadas no plano de trabalho, as despesas com “bolsistas de iniciação científica”; 

 

Considerando que o Edital não especifica quais são os centros de custos exatos para as despesas admitidas; e 

 

Considerando a regularidade do Plano de Trabalho alterado (em anexo). 
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DCD-CAU/MG Nº 128.3.2.2020 

 

DELIBEROU: 

 

1. Aprovar o pedido de remanejamento entre centros de custos do Plano de Trabalho do Projeto Equipamento 

Móvel para Higienização de Mãos em Locais Públicos, da Fundação de Apoio Universitário – FAU, contemplado pelo 

Edital nº 003/2020 – ATHIS. 

 
2. Encaminhar ao Setor de Patrocínio para as providências cabíveis. 

 

Belo Horizonte, 01 de setembro de 2020. 
 
 
Danilo Silva Batista     --------------------------------------------------------- 

Presidente do CAU/MG 
 
Paulo Henrique Silva de Souza    --------------------------------------------------------- 

Vice-Presidente do CAU/MG 
 

Luciana Fonseca Canan                   ---------------------------------------------------------             

Coordenadora Adjunta da CEF-CAU/MG 

 

Cecília Maria Rabelo Geraldo    --------------------------------------------------------- 

Coordenadora da CED-CAU/MG 

 

Ademir Nogueira de Ávila     --------------------------------------------------------- 

Coordenador da CEP-CAU/MG 

 
Douglas Paiva Costa e Silva    ---------------------------------------------------------                               

Coordenador da COA-CAU/MG  
 
José Eustáquio Machado De Paiva     ---------------------------------------------------------                                                                        

Coordenador da CPFi-CAU/MG 

 



 

 
ANEXO   N.º   III  

 

PLANO   DE   TRABALHO  

EDITAL   DE   CHAMAMENTO   PÚBLICO   PARA   PATROCÍNIO   N.º   003/2020  

1.   Dados   cadastrais  

Nome   da   Proponente:   Fundação   de   Apoio  
Universitário   -   FAU  

CNPJ:   21.238.738/0001-61   MATRIZ  

Endereço:     R.   Francisco   Vicente   Ferreira,   126   –   B.   Santa   Mônica   

Município:   

Uberlândia  

UF:   

Minas   Gerais  

CEP:  

38408102  

Telefone:   (34)   32397263   /   

(34)   3239-7219   /(34)  

3239-7220  

Web   site :   h�p://www.fau.org.br/portal30/  E-mail:   fau@fau.org.br  

Nome   do   Responsável:   Rafael   Visibelli   Jus�no  CPF:   044.370.096-65  

C.I./   Órgão   Expedidor:  

MG-10802083/SSP-MG  

Período   do   mandato:  

desde   18/06/2018  

Cargo:   Diretor   Execu�vo  

Endereço:   R.   Francisco   Vicente   Ferreira,   126   –   B.   Santa   Mônica  

Telefone:   (34)   3239-7219/   (34)   3239-7220  E-mail:   rafael@fau.org.br  

 

2.   Proposta   de   trabalho  

Nome   do   projeto:  

Equipamento   Móvel   para   Higienização   de   Mãos  

em   Locais   Públicos  

Prazo   de   Execução:   

Maio   de   2020    (já   em   andamento)    até   Agosto   de  

2020    (prazo   para   a   finalização   das   a�vidades  

previstas;   o   equipamento   deverá   funcionar  

posteriormente,   por   tempo   indeterminado)  

Público   alvo:  

População  em  situação  de  vulnerabilidade  social  urbana  (residentes  em  bairros  periféricos,  sem             

acesso  à  infraestrutura  urbana  adequada),  bem  como  pessoas  em  situação  de  mobilidade  (usuários              

de   transporte   público,   por   exemplo).   

No  caso  de  instalação  em  bairro  periférico,  es�ma-se  o  atendimento  de  até  500  pessoas/dia.  Na                

instalação   em   terminais   de   transporte   cole�vo,   es�ma-se   o   atendimento   de   até   5.000   pessoas/dia.  
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Objeto   da   parceria:  

Elaboração  do  projeto  e  execução  de  um  (01)  mock-up,  um  (01)  protó�po  e  quatro  (04)  peças  finais                  

(todos  objetos  móveis)  de  um  equipamento  para  higienização  de  mãos  em  locais  públicos.  O  estudo                

preliminar  do  projeto  do  equipamento  foi  alvo  de  concurso  de  ideias  aberto  a  todos  os  estudantes  da                  

Universidade  Federal  de  Uberlândia,  organizado  pela  Faculdade  de  Arquitetura  e  Urbanismo  e  Design,              

com  avaliação  cega  de  todas  as  propostas  subme�das.  O  resultado  do  concurso  está  disponível  em                

h�p://www.faued.ufu.br/node/594 .  O  objeto  alvo  dessa  proposta  é  a  execução  do  projeto            

classificado   em   primeiro   lugar.  

Jus�fica�va:  

Em   função   da   pandemia   mundial   causada   pelo   novo   coronavírus   (Covid-19),   as   universidades   públicas  

brasileiras,  por  meio  de  seus  hospitais  universitários  e  os  centros  de  pesquisas  têm  cumprido  um                

importante   papel   para   combater   o   avanço   da   crise   sanitária.   No   entanto,   as   medidas   de   contenção   da  

pandemia,  que  vêm  crescendo  rapidamente  nas  úl�mas  semanas,  ainda  não  atendem  de  forma              

homogênea  todas  as  áreas  de  pesquisa  nem  as  diversas  regiões  do  país.  Nesse  contexto,  as  pessoas                 

em  situação  de  vulnerabilidade  social  ou  mesmo  aqueles  que  precisam  trabalhar  e  ficam  impedidos               

de  pra�car  o  isolamento  horizontal  mais  eficaz  para  conter  o  contágio,  estão  entre  os  grupos  de maior                  

risco   de   contágio   e   impacto.  

Tendo  em  vista  a  situação  de  desigualdade  social  e  econômica  do  país,  milhares  de  pessoas  sem                 

acesso  mínimo  às  condições  de  higiene  e  infraestrutura  estarão  impedidas  de  cumprir  os  mais  básicos                

protocolos  de  higienização  como,  simplesmente,  lavar  as  mãos  com  água  e  sabão  e  ainda  em  menor                 

grau,   u�lizar   álcool   em   gel.  

Nesse  sen�do,  como  oportunidade  de  reforçar  a  função  social  da  Universidade  Pública  e  o  papel  dos                 

profissionais  das  áreas  de  projeto  –  arquitetos  e  urbanistas  (e  tantos  outros),  a  proposta  em  questão                 

visa  projetar  e  executar  uma  solução  para  diminuir  as  chances  de  contágio  da  população  em  situação                 

de  vulnerabilidade  social  e  das  pessoas  em  mobilidade  urbana  bem  como  reduzir  a  movimentação  do                

vírus,   na   escala   de   intervenção   cole�va   em   espaços   de   uso   público.  

Descrição   da   realidade   que   será   objeto   do   patrocínio    (devendo   ser   demonstrado   o   nexo   entre   essa  

realidade   e   as   a�vidades   ou   projetos   e   metas   a   serem   a�ngidas).  

O  equipamento  de  higienização  de  mãos  deverá  ser  instalado  em  locais  de  uso  público,               

especialmente  u�lizados  e  frequentados  por  uma  população  com  alguma  vulnerabilidade  social  e  que              

por   isso   mesmo   tem   dificuldade   na   realização   dos   cuidados   mínimos   para   a   assepsia   das   mãos.  
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Prevê-se  a  instalação  do  equipamento  em  terminais  de  transporte  cole�vo  bem  como  em  áreas               

sensíveis  ao  cuidado  com  a  disseminação  do  novo  coronavírus,  como  espaços  de  saúde  e  espaços  de                 

“aglomeração”  em  bairros  periféricos  especialmente  desassis�dos  –  praças,  feiras,  associações  de            

bairro,  etc..  Assim,  tal  horizonte  considera  a  instalação  do  equipamento  (que  é  projetado  como  um                

objeto  móvel,  passível  de  ser  transportado)  no  Terminal  Central  de  Uberlândia  (bem  como  em  alguns                

dos  terminais  que  atendem  as  regiões  periféricas  da  cidade,  como  o  Terminal  Santa  Luzia,  o  Terminal                 

Planalto  e  o  Terminal  Novo  Mundo),  na  portaria  do  Campus  Santa  Mônica),  na  portaria  do  Hospital                 

das  Clínicas  da  UFU  e  de  alguma  UPA.  Também  será  possível  considerar  a  instalação  em  outros  locais                  

de  uso  público  em  periferias,  como  praças,  associações  de  bairro,  locais  de  realização  de  feiras,  etc.  A                  

definição   desses   locais   está   prevista   como   uma   a�vidade   específica,   no   cronograma.  

O  objeto  projetado,  por  ser  um  equipamento  de  higienização  de  mãos,  favorecerá  a  realização  da                

desinfecção  das  mãos  através  do  uso  de  álcool  em  gel  para  uma  população  usuária  de  transporte                 

público  e  especialmente  em  espaços  públicos  de  atendimento  ao  cidadão  (como  o  campus              

universitário   –   através   de   seus   vários   serviços   sociais/de   extensão   –   e   o   hospital   universitário).  

Ao  agir  em  espaços  de  circulação  intensa  de  pessoas,  o  equipamento  de  higienização  de  mãos  tem                 

como  meta  reduzir  a  circulação  do  vírus,  notadamente  em  locais  de  di�cil  higienização  constante  –                

como  ônibus,  catracas,  salas  de  espera,  etc.  O  objeto,  além  da  realização  da  higienização  das  mãos,                 

tem  também  papel  educa�vo  ao  informar  sobre  a  necessidade  de  higiene  das  mãos  no  uso  do  espaço                  

público,   através   de   texto   e   desenhos.  

Monitoramento   e   avaliação:  

A  construção  e  instalação  do  objeto  será  realizado  em  três  etapas:  primeiramente,  será  executado  um                

mock-up  em  madeira,  para  avaliação  preliminar  pela  equipe  de  projeto.  Em  seguida,  será  realizado               
1

um  protó�po,  que  será  objeto  de  teste  pelos  usuários  e  avaliação  da  equipe  de  projeto  para,                 

finalmente,   realizar-se   a   a   execução   de   outras   quatro   peças   defini�vas.  

1. Execução   de   um    mock-up    de   madeira   no   LAMOP/FAUeD/UFU .  
2

1  O mockup  é  um  modelo  bastante  preliminar,  ainda  sem  as  funcionalidades  normalmente  con�das  em  um  protó�po,                  
especialmente  des�nado  à  verificação  de  formas,  escala  e  proporção,  bem  como  situações  específicas  de  montagem  e                 
usabilidade.  (INTERACTION  DESIGN  FOUNDATION. Mock-ups.  Dinamarca:  IDF,  s.d.  Disponível  em:           
<h�ps://www.interac�on-design.org/literature/book/the-glossary-of-human-computer-interac�on/mock-ups>  Acesso  em  10  de      
maio   de   2020.)  
2 O  LAMOP  é  o Laboratório  de  Modelos  e  Protó�pos da  Faculdade  de  Arquitetura  e  Urbanismo  e  Design,  espaço  localizado  no                      
Campus  Umuarama  da  UFU,  junto  à  marcenaria  da  Universidade.  Um  de  seus  obje�vos  expressos  é  “desenvolver  modelos,                  
maquetes,  mock-ups  e  protó�pos  tridimensionais  �sicos  com  vistas  à  análise  e  verificação  volumétrica  plás�ca,  ensaio                
estrutural,  ergonômico  e  de  qualidade  de  materiais”  (FACULDADE  DE  ARQUITETURA  E  URBANISMO  E  DESIGN. Sobre  LAMOP.                 
Uberlândia:   FAUeD/UFU,   s.   d.   Disponível   em:   <h�p://www.faued.ufu.br/node/337>.   Acesso   em   10   de   maio   de   2020.  
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2. Avaliação  pela  equipe  de  projeto,  especialmente  na  relação  entre  forma,  escala  e  montagem              

e   usabilidade.  

3. Execução  de  um  protó�po,  que  deverá  ser  instalado  em  um  local  de  mais  fácil  acesso  a                 

monitoramento  pela  equipe  –  como  a  portaria  principal  do  Campus  Santa  Mônica  da  UFU  (Av.                

João   Naves   de   Ávila).  

4. Avaliação  de  desempenho  �sico  do  objeto,  facilidade  de  u�lização  pelo  usuário,  relação             

capacidade   do   reservatório   de   álcool   em   gel   e   quan�dade   de   usuários   (previsão   de   recargas);  

5. Redesenho  eventual  de  detalhes  do  objeto,  para  a  produção  da  peça  defini�va,  incorporando              

aspectos   essenciais   destacados   no   seu   monitoramento   e   avaliação;  

6. Produção   final   de   quatro   peças,   para   instalação   nos   locais   já   mencionados.  

 

3.   Obje�vos  

Geral:  

Elaboração   de   projeto   e   execução   de   um   Equipamento   Móvel   para   Higienização   de   Mãos   em   locais  

públicos,   com   o   fim   de   colaborar   para   a   contenção   da   disseminação   do   novo   coronavírus.  

Específicos:  

1. Elaboração   de   projeto   execu�vo   do   equipamento   público   urbano;  

2. Execução   de   mock-up   e   protó�po   para   análise   de   viabilidade   e   eficiência;  

3. Execução  de  04  (quatro)  unidades  do  Equipamento  Móvel  para  a  instalação  em  diversos              

pontos   específicos   no   município   de   Uberlândia/MG;  

4. Contribuir  para  a  minimização  da  disseminação  do  novo  coronavírus  (covid-19)  entre  a             

população  mais  vulnerável  socioeconomicamente  e  dos  indivíduos  em  situação  de  mobilidade            

urbana   reduzindo,   consequentemente,   o   agravamento   da   crise   sanitária   no   município.  

 

 

4.   Metodologia  

As  a�vidades  aqui  previstas  situam-se  em  três  etapas  dis�ntas  e  complementares:  planejamento  e              

projeto,   fabricação   e   avaliação,   registro   e   divulgação.  

a. Planejamento   e   Projeto  
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No  universo  do  planejamento  e  do  projeto,  diversas  a�vidades  serão  desenvolvidas  para  o              

planejamento   do   “funcionamento”   do   objeto   na   cidade,   bem   como   o   projeto   “em   si”.  

Uma  a�vidade  essencial  nessa  etapa  será  entender  a  relação  entre  o  equipamento  projetado  e  sua                

condição  urbana,  isto  é:  pesquisa  para  a  definição  do  mais  adequado  planejamento  dos  locais  de                

instalação  do  objeto  de  higienização,  a  par�r  das  premissas  dadas  –  atendimento  à  população  carente                

de   recursos   urbanos   bem   como   em   mobilidade   urbana.  

Diversas  a�vidades  de  projeto  do  objeto  também  estão  previstas,  algumas  inclusive  já  realizadas  e  em                

andamento.  O  projeto  iniciou-se  com  a  realização  de  um  concurso  de  ideias  para  o  desenvolvimento                

de  um  equipamento  de  higienização  de  mãos  em  locais  públicos  (FAUED,  2020 ).  O  projeto               
3

classificado  em  primeiro  lugar  está  sendo  desenvolvido  pela  equipe  vencedora,  na  forma  de  projeto               

execu�vo,  para  viabilizar  as  a�vidades  da  etapa  de  fabricação  –  em  alguns  momentos  as  diferentes                

etapas   devem   se   sobrepor   para   se   retroalimentarem.  

b. Fabricação  

Na  etapa  de  fabricação,  estruturou-se  um  conjunto  de  a�vidades  que  viabilizem  a  produção  final  de                

quatro  peças  defini�vas.  Assim,  já  a  previsão  de  execução  de  um mock-up e  um  protó�po,  seguidos                 

de  avaliação  e  eventual  retorno  à  etapa  de  projeto,  para  refinamento  do  desenho.  A  a�vidade  final  é                  

a  fabricação  de  quatro  peças,  que  estarão  “circulando”  por  espaços  da  cidade  previstos  na  etapa  de                 

planejamento.  

c. Avaliação,   registro   e   divulgação  

As  a�vidades  desta  etapa  final  estão  em  torno  da  avaliação  de  todo  o  processo  e  seu  registro  para                   

divulgação  –  um  relatório  final  na  forma  de  um e-book e  um site .  Para  isso,  prevê-se  a  realização  de                    

textos  pela  equipe  de  projeto,  com  a  reflexão  sobre  o  percurso  desde  o  Concurso  de  Ideias  até  a                   

fabricação  dos  equipamentos  a  par�r  do  auxílio  do  CAU-MG;  a  apresentação  de  todo  o  produto  do                 

Concurso  de  Ideias,  com  o  material  entregue  pelos  par�cipantes  no  formato  de  pranchas  de  projeto;                

o  projeto  execu�vo  do  equipamento  vencedor,  bem  como  sua  disponibilização  para  produção  não              

comercial  por  outros  interessados  na  forma  de copy  le� .  Este  e-book  também  prevê  espaço  para  a                 
4

palavra  do  CAU-MG  manifestar  seu  importante  papel  no  suporte  ao  controle  da  pandemia  em  Minas                

3 FAUED. Resultado  do  Concurso  de  Ideias  -  Equipamento  Móvel  para  Higienização  de  Mãos  em  Locais  Públicos.  Uberlândia:                   
Faculdade  de  Arquitetura  e  Urbanismo  e  Design,  2020.  Disponível  em:  <h�p://www.faued.ufu.br/node/594/>.  Acesso  em  03  de                
maio   de   2020.  
4  Após  finalizado  o  projeto  execu�vo,  o  equipamento  deverá  ter  o  seu  Registro  de  Desenho  Industrial  a  fim  de  garan�r  a                      
Propriedade  Industrial  da  ideia.  Com  isso,  será  possível  permi�r  a  produção  da  peça  por  outras  pessoas  e  ins�tuição,                   
resguardadas  modificações  e  uso  comercial  (Cf.  PANZOLINI,  Carolina. Manual  de  direitos  autorais. Brasília:  TCU,  Secretaria-Geral                
de   Administração,   2017.   100   p.).  
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Gerais.  Este  relatório  final  pretende  garan�r  o  cumprimento  das  metas  previstas  aqui,  isto  é,  a                

divulgação  da  função  social  da  Universidade  Pública  brasileira,  com  o  apoio  do  Conselho  de               

Arquitetura   e   Urbanismo,   no   combate   ao   novo   coronavírus.  

 

5.   Metas   e   resultados   esperados  

5.1.   METAS  

1. Diminuir  percentual  de  contágio  pelo  novo  coronavírus  da  população  em  situação  de             

vulnerabilidade  social  e  das  pessoas  em  mobilidade  urbana,  bem  como  reduzir  a             

movimentação   do   vírus   na   cidade   de   Uberlândia.  

2. Garan�r  o  cumprimento  da  função  social  da  Universidade  Pública  Brasileira,  através  do  seu              

tripé  cons�tucional  ensino-pesquisa-extensão,  considerando:  colaborar  com  a  sociedade  no          

controle  de  uma  situação  de  pandemia;  envolver  e  mobilizar  os  estudantes  da  UFU  (mesmo               

sem  a  oferta  de  um  prêmio  através  da  par�cipação  em  um  Concurso  de  Ideias),  formando                

profissionais  com  espírito  crí�co  e  solidário,  cientes  de  seu  papel  transformador  na  busca  de               

uma   sociedade   mais   justa.  

 

5.2.   ETAPAS   E   ATIVIDADES  

[ETAPA   A]    PLANEJAMENTO   E   PROJETO  

A�vidades:  

1. [realizado]  Realização  de  Concurso  de  Ideias  para  o  provimento  de  projetos  de  equipamentos              
5

públicos  para  higienização  de  mãos,  aberto  a  todos  os  estudantes  da  Universidade  Federal  de               

Uberlândia.  

2. [em  andamento]  Desenvolvimento  na  forma  de  Projeto  Execu�vo  do  equipamento  vencedor,            

para   viabilizar   sua   fabricação.  

3. Pesquisa  e  levantamento  de  áreas  potenciais  para  a  instalação  do  equipamento  higienizador             

de   mãos.  

4. Refinamento   da   solução   projetada,   em   função   das   avaliações   de    mock-up    e   protó�po.  

 

[ETAPA   B]     FABRICAÇÃO  

5  Cf.  RESULTADO  -  Concurso  de  Ideias  -  Equipamento  Móvel  para  Higienização  de  Mãos  em  locais  públicos.  Disponível  em:                    
< h�p://www.faued.ufu.br/node/594 >   .   
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1. Fabricação   de    mock-up    em   madeira   no   LAMOP-FAUeD/UFU.  

2. Avaliação   do    mock-up    executado   e   eventual   refinamento   da   solução   projetada.  

3. Fabricação  do  protó�po  em  metal,  com  apoio  de  Laboratórios  da  UFU  (LAMOP/FAUeD/UFU;             

LAPROSOLDA/FEMEC/UFU   LAPEX)   e   serviços   contratados   (serralheria,   pintura,   gráfica).  

4. Instalação  do  protó�po  na  portaria  da  Reitoria  da  UFU,  para  viabilizar  seu  monitoramento              

(cinco   dias   úteis).  

5. Avaliação   do   protó�po   executado   e   eventual   refinamento   da   solução   projetada.  

6. Fabricação  de  quatro  objetos  defini�vos,  novamente  com  u�lização  de  laboratórios  da  UFU  e              

serviços   contratados   (serralheria,   pintura,   gráfica).  

7. Instalação  temporária  (e  rota�va)  dos  equipamentos  de  higienização  de  mãos  em  locais             

pré-definidos,   mediante   agendamento   com   seus   responsáveis.  

 

[ETAPA   C]     AVALIAÇÃO,   REGISTRO   E   DIVULGAÇÃO  

1. [em   andamento]    Registro   gráfico   e   fotográfico   de   toda   a   experiência.  

2. Relatório   final   em   formato   de    e-book    com   o   registro   e   a   experiência   do   processo.  

3. Site  de  divulgação  dos  resultados  a�ngidos,  da  experiência  realizada  e  do  projeto  execu�vo              

do   equipamento   para   u�lização   não   comercial.  

5.3.   RESULTADOS   ESPERADOS  

O  equipamento  deverá  contribuir  na  saúde  pública  da  população  de  Uberlândia,  através  da  facilitação               

de  formas  para  sua  higiene  pessoal  e  redução  das  chances  e  formas  de  contaminação  pelo  novo                 

coronavírus.  

O  equipamento  de  higienização  de  mãos  deverá  colaborar  para  a  saúde  de  população  vulnerável,               

usuária  de  transporte  público  e  de  edi�cios  de  ins�tuições  públicas  (hospitais,  por  exemplo),              

viabilizando  formas  para  sua  higiene  e  consequentemente  reduzindo  a  circulação  do  vírus,  de  maneira               

complementar  à  fundamental  inicia�va  de  isolamento  social  recomendada  pela  OMS  e  o  Ministério              

da   Saúde.  

Espera-se  também  sensibilizar  a  população,  ao  garan�r  acesso  através  de  informações  no  próprio              

equipamento   de   informação   para   os   cuidados   com   sua   saúde   durante   a   pandemia.  

Finalmente,   este   projeto   deverá   gerar   uma   base   de   conhecimento   aberto,   passível   de   ser   reu�lizado  

por   outras   ins�tuições   e   pessoas   interessadas,   através   da   disponibilização   do   projeto   para   fabricação  
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para   uso   não   comercial.   Isso   ampliará   o   inves�mento   de   todos   os   envolvidos,   ao   estender   o   uso   do  

conhecimento   e   experiências   aqui   inves�dos   para   outras   regiões   do   país.  

Parâmetros   para   a   aferição   de   cumprimento   das   metas:  

Considerando  que  a  u�lização  de  álcool  em  gel  para  a  higienização  das  mãos  é  um  método                 

reconhecidamente  eficaz  para  o  controle  da  disseminação  do  novo  coronavírus  (CONSELHO  FEDERAL             

DE  QUÍMICA,  2020 ),  a  verificação  de  uso  do  equipamento  pelos  usuários  dos  espaços  onde  o  mesmo                 
6

for  instalado  será  uma  garan�a  de  sua  contribuição  no  cumprimento  das  metas  deste  projeto.  O                

equipamento  tem  capacidade  para  o  fornecimento  de  8.000  doses  de  álcool  em  gel  por  carga  no  seu                  

reservatório.  A  aferição  de  u�lização  por  usuários  dos  locais  onde  o  mesmo  for  instalado  se  dará  na                  

medição   (em   litros)   nas   recargas.   

 
6.   Cronograma   de   execução   e   metas  

(os   códigos   abaixo   referentes   às   etapas   e   a�vidades   estão   especificados   na   tabela   acima,   item   5.2)  

Metas  Etapa  A�vidade  Indicador   �sico   Duração  

Unidade  Quan�dade  Início  Término  

1  A  1  un.   (projeto)  12   19/04/202 

0  

06/05/2020  

1  A  2  un.   (projeto)  01   07/05/202 

0  

11/05/2020  

1  A  3  Não   se  
aplica  

Não   se   aplica  25/05/202 

0  

29/05/2020  

1  B  1  un.  01  25/05/202 

0  

28/05/2020  

1  B  2  Não   se  
aplica  

Não   se   aplica  28/05/202 

0  

29/05/2020  

1  A  4  Não   se  
aplica  

Não   se   aplica  28/05/202 

0  

29/05/2020  

1  B  3  un.  01  01/06/202 

0  

10/06/2020  

6  CONSELHO  FEDERAL  DE  QUÍMICA. NOTA  OFICIAL  (atualizada):  Esclarecimentos  sobre  álcool  gel  caseiro,  limpeza  de  eletrônicos                 
e   outros.   Cidade:   Conselho   Federal   de   Química,   2020.   Disponível   em:   <h�p://www.cfq.org.br>.   Acesso   em   09   de   maio   de   2020.  
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1  B  4  Não   se  
aplica  

Não   se   aplica  15/06/202 

0  

19/06/2020  

1  B  5  Não   se  
aplica  

Não   se   aplica  22/07/202 

0  

26/07/2020  

1  A  4  Não   se  
aplica  

Não   se   aplica  22/07/202 

0  

26/07/2020  

1  B  6  un.  02  29/07/202 

0  

03/08/2020  

1  B  6  un.  02  06/08/202 

0  

10/08/2020  

1   e   2  B  7  Não   se  
aplica  

Não   se   aplica  03/08/202 

0  

04/09/2020 

 
7

2  C  1  Não   se  
aplica  

Não   se   aplica  19/04/202 

0  

10/08/2020  

2  C  2  Não   se  
aplica  

Não   se   aplica  03/08/202 

0  

04/09/2020  

2  C  3  un.  50  31/08/202 

0  

04/09/2020  

2  C  4  un.  01  31/08/202 

0  

18/09/2020  

 
7.   Contrapar�das  

Especificação  Valor   (R$)  %   do   patrocínio  

Material   de   consumo  4.800,00  5,7%  

Custos   indiretos/   Equipe   encarregada   pela   execução  30.000,00  35,4%  

   

Total   (mínimo   20%   do   valor   de   patrocínio   aprovado):  34.800,00  41,1%  

 
8.   Detalhamento   da   aplicação   dos   recursos   financeiros  

7  Esta  data  final  refere-se  ao  período  limite  de  execução  dos  patrocínios,  contudo  os  objetos  deverão  con�nuar  funcionando  por                    
muito  mais  tempo  –  um  período  indeterminado,  enquanto  durar  a  condição  de  pandemia.  As  recargas  de  álcool  em  gel  para  seu                      
funcionamento   deverão   ser   acertadas   com   empresas   parceiras   e   a   própria   UFU,   a   par�r   da   divulgação   do   uso   do   equipamento.  
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Patrocinada  Valor  %   sobre   o   Total  

Material   de   consumo  3.800,00  4,5%  

Serviços   de   terceiros   –   Pessoa   Física    

Serviços   de   Terceiros   –   Pessoa   Jurídica    

Custo   Indiretos/Equipe   encarregada   pela   execução  15.000,00  17,7%  

Equipamentos   e   materiais   permanentes    

Total   Patrocinada:  18.800,00  22,2%  

Parceiro   1:   25.648.387/0001-18  Valor  %   sobre   o   Total  

Material   de   consumo  1.000,00  1,2%  

Serviços   de   terceiros   –   Pessoa   Física    

Serviços   de   Terceiros   –   Pessoa   Jurídica    

Custo   Indiretos/Equipe   encarregada   pela   execução  15.000,00  17,7%  

Equipamentos   e   materiais   permanentes    

Total   Parceiro   1:  16.000,00   

Patrocínio   CAU/MG  Valor  %   sobre   o   Total  

Material   de   consumo    

Serviços   de   terceiros   –   Pessoa   Física  2.500,00  8 2,95%  

Serviços   de   Terceiros   –   Pessoa   Jurídica  45.000,00  53,0%  

Custo   Indiretos/Equipe   encarregada   pela   execução  2.500,00  2,95%  

Equipamentos   e   materiais   permanentes    

Total   Patrocínio   CAU/MG:  50.000,00  58,9%  

Total:   100%  

10.   Declaração  

Na  qualidade  de  representante  legal  da  21.238.738/0001-61,  declaro,  para  fins  de  comprovação  junto              

ao   CAU/MG,   estar   ciente   das   normas   de   patrocínio   do   CAU/MG   e   adequar-me   aos   seus   disposi�vos.  

Declaro  que  esta  proponente  está  regular  com  todos  os  documentos  para  Regularidade  Jurídica  e               

Fiscal  citados  no  Edital  Chamamento  Público  para  Patrocínio  nº  003/2020  -  Assistência  Técnica  para  a                

Habitação   de   Interesse   Social   –   ATHIS   –.  

8  Os   valores   destacados   em    azul    referem-se   às   propostas   de   alterações   neste   plano   frente   ao   entregue   e  
aprovado   pelo   CAU/MG.  
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IMPORTANTE  

Por  determinação  dos  órgãos  de  controle  externo,  no  ato  da  assinatura  do  convênio  de  patrocínio  e                 

na(s)  data(s)  de  efe�vação  do(s)  repasse(s)  de  recursos  decorrentes  da  quota  de  patrocínio,  todas  as                

cer�dões  de  que  mencionam  o  Edital  em  tela  deverão  estar  válidas  e  acompanhadas  das  respec�vas                

auten�cidades,   se   emi�das   via   internet.   

Nos  casos  em  que  a  proponente  for  isenta  de  algum  tributo,  é  necessário  enviar  a  Declaração  de                  

Isenção,   que   subs�tui   a   cer�dão.  

É  responsabilidade  da  proponente,  manter  sua  regularidade  fiscal  e  documental,  conforme  dispõe  o              

Edital.  

A  não  apresentação  dos  documentos  válidos,  no  prazo  previsto,  impedirá  a  assinatura  do  contrato  e                

caracterizará  a  desistência  da  solicitação  de  patrocínio,  não  acarretando  ao  CAU/MG  quaisquer  ônus              

indenizatórios.  

 

Pede   deferimento.  

 

Uberlândia,   25   de   agosto   de   2020  

Fundação   de   Apoio   Universitário   -   FAU   

21.238.738/0001-61  

 

11.   Aprovação   do   plano   de   trabalho   pelo   CAU/MG  

(     )   Aprovado;  

(     )   Aprovado   com   ressalvas,   com   possibilidade   de   celebração   do   convênio,   devendo   o   administrador  

público   exigir   o   cumprimento   do   que   houver   sido   ressalvado   ou,   mediante   ato   formal,   jus�ficar   as  

razões   pelas   quais   deixou   de   fazê-lo;  

(     )   Reprovado.  

 

Local   e   data  

 

Responsável   pela   Comissão   de   Seleção.  
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