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São Paulo-SP, 7 de abril de 2020. 
 
Ref.: Parceria entre Canto Cidadão e PAC para destinação de kits de itens básicos de 
alimentação, higiene e limpeza, para famílias em situação de vulnerabilidade 
 
Por meio deste documento, o Canto Cidadão, organização social sem fins lucrativos, 
registrada sob número de CNPJ 05.199.987/0001-39, com sede à Rua Galeno de 
Almeida, 557 – Cerqueira César – São Paulo-SP, e o PAC – Projeto Amigos das 
Crianças, organização sem fins lucrativos registrada sob número de CNPJ 
08.620.672/0001-01, com sede à Rua Fazenda Monte Alegre, 60 - Jaragua 
São Paulo SP, CELEBRAM, entre si a parceria descrita nos itens, a seguir, 
CONFIRMANDO sua concordância com os termos apresentados. 
 
FLUXO RESUMIDO DA CAMPANHA 

• O Canto Cidadão decidiu mobilizar pessoas para doação de recursos 
financeiros, que serão utilizados para compra de kits com itens básicos de 
alimentação, higiene e limpeza;  

• As pessoas físicas ou jurídicas participantes doarão ao Canto Cidadão valores a 
partir de R$ 10,00; 

• O Canto Cidadão comprará os kits, após cotação com vários fornecedores;  

• Cada kit terá o valor aproximado de R$ 100,00, contendo itens essências das 
categorias citadas, acima; 

• Os kits serão entregues no PAC, que se compromete a fazer com que cheguem 
às casas das famílias assistidas, cadastradas previamente na organização; 

• Durante todo o processo, o Canto Cidadão e o PAC garantirão a realização das 
etapas de forma competente, segura e transparente, dando visibilidade 
extrema a todas as partes envolvidas. 

 
RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 
Canto Cidadão 

• Mobilização de pessoas e empresas para doação de recursos financeiros; 

• Comunicação constante da campanha, em diversos meios; 

• Recebimento dos recursos financeiros; 

• Cotação e compra de kits com itens básicos de alimentação, higiene e limpeza; 

• Garantia de entrega em endereço do PAC; 

• Elaboração de materiais de divulgação com documentos, resultados, fotos e 
vídeos, dando transparência a todas as etapas. 

 
PAC 

• Compartilhamento de informações das famílias cadastradas em suas 
atividades, que receberão cada lote de kits enviados pelo Canto Cidadão. Serão 
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enviados o nome e número de documento da pessoa responsável pela família e 
número de integrantes da mesma; 

• A cada lote de kits entregues, o PAC se compromete a enviar uma planilha, até 
no dia seguinte, contendo as informações do item anterior, com a relação de 
quem será beneficiado por aquele lote; 

• Entrega dos kits de forma ágil, segura e transparente, com o máximo cuidado, a 
partir das orientações técnicas prevalentes, para preservação da saúde de 
quem entregará e de quem receberá os kits; 

• Os kits serão entregues em até dois dias após a chegada dos mesmos ao 
endereço do PAC; 

• O PAC garante que os kits serão entregues nas casas das famílias beneficiadas, 
pessoas conhecidas pela organização, que não sairão de casa para buscar o 
material, garantindo, assim, o apoio da campanha às medidades de 
quarentena; 

• O PAC enviará, na medida do possível, de fotos e vídeos que comprovem a 
realização das atividades citadas, acima; 

• O PAC dá ao Canto Cidadão o direito de acompanhar algumas atividades, 
quando e como for possível e necessário.  

 
QUANTIDADES 

O número de kits a serem doados e de pessoas beneficiadas dependerá da adesão de 
doadores à campanha. O objetivo é enviar ao PAC lotes com um mínimo de 20 kits. 
 
QUESTÕES ADICIONAIS 
Em quaisquer situações não descritas neste termo, as partes deliberarão, de forma 
transparente e ágil, buscando em conjunto soluções que levem em consideração a 
melhor interesse das partes envolvidas, em especial o público beneficiário.  
 
PRAZO DA PARCERIA 
Neste primeiro ciclo, as partes determinam a parceria durante os meses de abril e 
maio de 2020.  
 
VALORES MONETÁRIOS 
Importante ressaltar que não haverá transferência de valores monetários entre as 
partes, mas, sim, envio de produtos comprados com os recursos arrecadados. 
 
Sendo assim, de forma espontânea, os representantes das organizações envolvidas 
firmam, entre si, esta parceria. 
 
                                           
                                                    
____________________________   ____________________________ 
Felipe Mello      Fernanda Figueiredo Batista Araújo 
CPF: 294035278-03     CPF 270.032.778-08 
Diretor-fundador     Gerente de Desenvol. Institucional 
Canto Cidadão      PAC – Projeto Amigos das Crianças 

 

 

 


