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ANEXOI
PROPOSTA SIMPLIFICADA

1 DADOS CADASTRAIS

Orgao/Entldade Proponente CNPJ
Casa de Ismael- Lar da Crlança 00 077.255/0001-52
Endereço
SGAN 913 conj G W5 Norte

Telefone:
61) 3272-4731
61) 3273-6755

Cldade CEP
Braslha 70790-140 (

CPF:
018.187.911-53

Nome do Responsavel
Valdemar Martms da Sllva

Telefone do
Responsável:
99988-3200

EI/Olgigäo Cargo na Instltulçao Funçao na Instltulçaoxpe 1 orRG 1 676 995 Presldente Dlretlva

CEP: 71510-290Endereço do Responsavel SHIN QI 4 conjunto 9 casa 4

2 OUTROS PARTICIPES (SE HOUVER)

Orgão/Entldade CNPJ/CPF

Nome do Responsavel unçao CPF:

CI/Orgao Expedldor Cargo `Matrícula:

Endereço Cldade 1 CEP:

3 DESCRIÇAO DO PROJETO

3 1 Tltulos dos Projetos Perlodo de Execução Total do Projeto:
Inlclo Termmo:
Mes 1 Mes 3

1 Local de Execuçao do Projeto SGAN 913, Conjunto
Píwlsallde G Avemda W5

Total de Cnanças e/ou adolescentes atendidos no
projeto 1 111

3 2 Lmha de açao do edltal
(6 1 - numeração do edltal) açoes na garantla dos d1re1tos de crlanças e adolescentes voltadas
ao fortaleclmento lnstltuclonal que vlsem a lnclusão soclal, medlante ef Íiäação ao d1re1to`
a dlgmdade, ao respelto, a convlvencla famlhar e comunltana das crianç s e adolescentes
atendldos, mcluldos 50 acolhldos resldentes 1\ \\/f

SGAN 913 Conj G o 7 140lBras1I1a-DF 0 Fone ( )32?2 4731 0 www cas elsmael
CNPJ 00 077 255/0001-52

org 0 contato@casadeismaeI org
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ç a) Pavimentação asfáltica numa área de 2400m2;
b) Drenagem de águas pluviais em 442m2;
c) Execução de pisointertravado de 300m2.

3.4. Justificativa da Proposição: ,

A Casa de Ismael- Lar da Criança fundada em 23 de outubro de 1964, funciona 24h.
por dia e atua nas áreas de assistência social, educação e socialização, e disponibilizou em
12017 serviços gratuitos a 1.551 beneficiários/pessoas, sendo 1.111 crianças e adolescentes
em situação de risco e vulnerabilidade social, nos regimes de Acolhimento, Socioeducativo
em Meio Aberto, Socioprofissional e Educação Infantil. Além disso, atendeu a 400 famílias
no Apoio e Orientação Sociofamiliar, 32 Egressos e 08 apenados pelo TJDFT no
cumprimento de medidas altemativas, com a participação das equipes de funcionários,
estudantes universitários e vohmtários. j
1 O trabalho desenvolvido vai desde a educação infantil até a formação universitária,
mediante a execução de vários serviços permanentes e gratuitos.

A Casa de Ismael - Lar da Criança tem por finalidade estatutária: ~
0 I - admitir, em serviço de acolhimento institucional, crianças e adolescentes*

em situação de risco e vulnerabilidade social e/ou com seus direitos violados,
que poderão permanecer acolhidos até completarem 18 (dezoito) anos de
idade, proporcionando-lhes assistência, educação, orientação profissional,
cívica, moral e religiosa; 1

0 II - admitir e acolher, em caráter emergencial, crianças e adolescentes cujos
lares estejam desorganizados a ponto de seus responsáveis não lhes
oferecerem apoio moral e material, observadas as limitações previstas no
inciso precedente;

0 III - assistir e orientar as famílias das crianças e adolescentes admitidos
institucionalmente, desde que em estado de pobreza e/ou desorganização
familiar, visando o seu fortalecimento e a manutenção e ou reintegração do
menor no meio familiar;

1 0 IV - oferecer e manter serviços de educação infantil em estabelecimento
próprio ou de terceiros;

0 V- acolher e amparar, em regime socioeducativo, filhos de pessoas
vulneráveis que necessitem de ação complementar na família, podendo
permanecer até aos 16 (dezesseis) anos, se a situação assim o exigir;

0 VI - exercer, como entidade qualificadora, programa de aprendizagem para*
adolescentes e jovens de 14 (quatorze) a 24 (vinte e quatro) anos, na condição
de aprendiz, com vista à formação técnico-profissional metódica, e
consequente ingresso no mercado de trabalho;

0 VII - atuar como agente de .integração para desenvolver programas de
estágios, obrigatórios e não obrigatórios, junto a instituições de ensino de
nível médio, técnico e superior visando a promoção da integração dos seus
educandos ao mercado de trabalho;

0 VIII - constituir, instalar e manter estrutura fisica e operacional para of
acolhimento de pessoas idosas, com idade úperior a 65 (sessenta e cinco)
anos, oferecendo a elas vestuário, ali /enjação regular e moradia em
condições adequadas de habitabilidadejxi iene, salubridade e segurança,

1 compatíveis com suas necessidades; /54 1
.Tb flf
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1 exercício de seus direitos básicos;
0 X - promover e/ou apoiar a qualificação e requalificação de adolescentes e

pessoas idosas visando facilitar a inclusão no mercado de trabalho; A
0 XI - incentivar as atividades voltadas para cultura, educação, esporte e lazer, v

como forma de integração social; e “
0 XII - envidar esforços, sistemática e diuturnamente, no sentido de superar

o enfoque apenas assistencialista, fortemente arraigado nos programas de
atendimento dessa natureza, através da implantação de modelos que
contemplem ações emancipatórias, com base na noção de cidadania e na visão
de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos em situação peculiar de;
desenvolvimento. `

Na Instituição residem 50 crianças e adolescentes do Serviço de Acolhimento, outras
\ 130 crianças e adolescentes são atendidas no Serviço de Convivência e Fortalecimento del
Vínculos - SCFV com asfalto ao redor das casas-lares e do prédio do Serviço del
lConvivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, além de outras 180 crianças de 4 meses ,
`e 5 anos da Escola de Educação Infantil que, diariamente, transitam pelo asfalto precário
«com seus pais e responsáveis, do portão de entrada até a Escola de Educação Infantil, ou.
seja, duas vezes, na chegada às 07:30 e na saída as 17:30, e no estacionamento do prédio

1 sede que recepciona diariamente 170 adolescentes no Serviço Socioprofissional. 1

`3.5. objefivosz

.Objetivo Geral
0 Melhorar as condições de acesso e circulação ao local, com o recapeamento do

asfalto que se encontra bastante comprometido, e drenagem de águas pluviais para
1 garantir saúde a população atendida.

Objetivo Específico
1 0 Pavimentar o asfalto de acesso às instalações da Casa que se encontra em situação

, precária; `
0 Drenagem de águas pluviais, para evitar contaminação e ploriferação de mosquitos; 1
0 Execução de piso intertravado.

3.6. Metas: A tabela a seguir detalha a meta e seu resultado.

RESULTADO

l . . .. Permitir a circulação de veículos tanto daProceder a pavimentaçao do .01 Casa, como de fornecedores de serviços emasfalto da Casa de Ismael . ..condiçoes seguras e adequadas.
Eliminar poeiras e barro em épocas de

02 A Drenagem de águas pluviais chuva, entupimento de instalações e focos j
_ J de doençaš. _

` N° DA META META

03 Ã Execução de piso intertravado , Cobe dasvalas abertas para drenagem.

SGAN 913, Conj.G 0 70790-140/Brasília-DF 0 Fone: (61) 3272.4731 0 www. / ad ismaeI.org 0 contato@casadeismaeI.org
cNP.1zoo.o?7.255/0001-52 ”
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4. METODOLOGIA:
Cada um dos serviços será contratado individualmente de forma global (material +

mão de obra). A Casa de Ismael ao longo de seus 54 anos de existência, a serem completados
em outubro de 2018, vem executando os reparos e manutenções em suas instalações tendo,
portanto, experiência nesse tipo de atividade.

Além disso, diversos outros serviços envolvendo empresas de engenharia já foram
realizados nas instalações da Casa de Ismael, inclusive a própria construção do edifício sede,
onde se encontra o Centro de treinamento e geração de trabalho e renda, estando, portanto, a
instituição apta a contratar e fiscalizar, com excelência, a execução desses tipos de serviço.

Em caso de capacitação, informar: tema, conteúdo, objetivos pretendidos, duração
e local de realização:
Não se aplica a este projeto.

Em caso de contratação de recursos humanos:
Não se aplica a este projeto.

5. PLANO DE APLicAÇÃoz
5.1.1. Subvenção social (despesas de custeio)
Não se aplica a este projeto.

5.1.2. Auxilio investimento (despesas de capital)

Projeto PAVISAÚDE
1 Descrição do Item (de Unidade Pre O `

, . . Ç\ Codigo SINAPI älriírlllqlršom a tabela Quantidade de medida unitário Total

PAv1MENTAÇÃo
1 coNsTRUÇÃo DE 1

PAviMENTo coM
1 1 APLICAÇÃO DE 1

coNcRETo BETU1/11Noso A
95995 ÊÊIÉÊRÊÂQÃÉÉÍDÊ 2.400,00 M2 67,00 160.800,00

ROLAMENTO, COM 1
ESPESSURA DE 5,0 CM -
EXCLUSIVE TRANSPORTE. j
AF_03/20 1 7 , ,_

Subtotal 1 160-300,00 1
1DRENAGEM DE ÁGUAS PLUvIAis ,

79517/1 ãifgâãfíefrízgaâtgehvfäem 12,75 A ms 25,56 325,89

76444/1 ãzgäIÍÊãa§:f;1§S°mPa°taça° . 120,00 A m2 12,60 1.512,00
. ,Í _ \ 1 i

TUEo Pvc, sE1uE R, ÁGUA j
PLUVIAL, DN 150 MM, “ ,

VE
1-r _ ' 4

SGAN 913, Conj.G 0 70790-140/Brasília-DF 0 Fone: (61) 3272.4731 0 ww\N.easadÉisnjZeI.org 0 contato@casadeismaeI.org
CNPJ: 00.077.255/0001-52 1

1 F ENE ID EiNs'rALADo1 . 1
E131 co1Í:rDU(?roREs 300,00 O m 3734 11-20290 A1 , 1lvERT1cAis DE AGUAS 11/

,s95s0 , ,PLUv1A1s.A1=_12/2014, , ,1 .
///



-A

1° DE 1P* Asas”o
o"J'“° 0"“Í'*$

O

-A0`°-:-,Í5 E E920” 1 CAIXA DE INsPEÇÃO EM
CONCRETO PRÉ-

= 1v1oLDADo DN óocivi COM74166/1 TAMPA H: ÕOCM _ 10,00 um, 198,30 1983500
1 FORNECIMENTO E

1 INSTALACAO
1 g 1 15.022,891 1

O 7 7 1

PISOS
EXECUÇÃO DE VIA EM Piso, 1NrERrRAvADo,Co1v1 BLOCO
RETANGULAR DE 20 x 10 CM, 300›00 M2 57,35 17_205,00

` 92399 ESPESSURA 8 CM.

17.205,00

â . 193.021,89

5.1.3. Resumo do Plano de Aplicação

Natureza da Despesa Valores (RS)
Ç l - Total Subvenção Social

L (despesas de capital item 5.1.
2 - Auxílio Investimento (despesas

_; com capital item 5.1.2) , 193'027°89 ¬
TOTAL DO PROJETO 193.027,89

) Não se aplica a este projeto
1

6. DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para fins de

prova junto à Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude

do Distrito Federal, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito

em mora ou situação de inadimplência como Tesouro do Distrito Federal ou qualquer

órgão ou entidade da administração pública do Distrito Federal, que impeça a

transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Distrito

Federal na forma deste Plano de Trabalho. Pede deferimento.

Brasilia - DF, 21 de dezembro de 2018.

9'1 C/JValdo ilva

Presidente

SGAN 913, Conj.G 0 70790-140/Brasiha-DF 0 Fone: (61) 3272.4731 0 www.casade|smaeI.org 0 contato@casade|smae1.org

CNPJ: 00.077.255/0001-52 O
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