
 
 

ANEXOII 
 

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS COM A PROPOSTA 
1.      Ofício dirigido à Presidência do CDCA-DF; 
2.      Comprovante de inscrição no CNPJ; 
3.      Comprovante de inscrição no CAS/DF ou CNAS(quando couber); (original e cópia) 
4.      Registro no CDCA-DF; 
5.      Estatuto devidamente registrado em cartório; 
6.      Ata de eleição da atual Diretoria devidamente registrada em cartório;(original e cópia) 
7.      Certidão negativa nas esferas cível e criminal das Justiças Federal e do Distrito Federal dos 

Dirigentes da instituição retiradas nos endereços: http://portal.trf1.jus.br/sjdf/ehttp://www.tjdft.jus.br/ 8.      Declaração de Regular Funcionamento nos últimos 3(três) anos,fornecida por autoridade pública; 
(original e cópia) 

9.   Atestado da Promotoria de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social, aprovando a 
prestação de contas do exercício anterior, ou a Declaração de andamento do respectivo processo; 
(original e cópia) 10.   Alvará de funcionamento ou laudo técnico de Engenheiro Civil ou laudo da Vigilância Sanitária ou 
laudo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal;(original e cópia) 

11.   Relatório das Atividades, devidamente assinado pelo Representante legal da Entidade;(original e 
cópia) 

12.    Declaração de compromisso de abertura de conta no BRB, devendo ser apresentado o extrato 
Bancário com o número da conta no ato da celebração do convênio; 

13.   Cópia da documentação pessoal do representante legal da instituição; (original e cópia) 

14.   Certidão Negativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, retirada no endereço: 
www.receita.fazenda.gov.br, devidamente autenticada; 15.   Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Previdenciárias Federais, retirada no 
Endereço portal dataprev.gov.br, devidamente autenticada; 

16.   Certidão Negativa de Débitos com o Distrito Federal, retirada no endereço portal: dataprev.gov.br, 
devidamente autenticada; 

17.   Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, fornecida pela Caixa 
Econômica Federal nos termos da Lei 8.036, de 11 de maio de1990, retirado no endereço: 
www.caixa.gov.br, devidamente autenticada; 18.   Certidão de Quitação de Débitos Trabalhistas, retirada no endereço:www.tst.jus.br/certidao, 
Devidamente autenticada; 

19.   Declaração negativa de inscrição no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas(CEIS), 
Que pode  ser  retirada  no  endereço:  http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam 
(Atenção:Basta imprimir tela do site com os resultados encontrados). 20.   Declaração expressa, sob as penas da lei,de que a pessoa jurídica não emprega trabalhadores nas 
situações descritas no inciso XXXIII do artigo 7°da Constituição Federal; 

21.   Declaração expressa do proponente, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, de que não se 
Encontra em mora e nem em débito junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública do 
Distrito Federal; 22.   Declaração se sujeitando à fiscalização dos órgãos de controle do Poder Público durante o período 
de aplicação dos recursos recebidos; 

23.   Declaração garantindo acesso gratuito do usuário a serviços, programas, projetos, benefícios e à 
Defesa de direitos previstos no PNAS, sendo vedada a cobrança de qualquer espécie; 

24.   Comprovante de pagamento do PIS/PASEP dos últimos 3(três) meses; 

25.   Pesquisa de Preços com 3 (três) orçamentos, nos parâmetros do subitem 6.10 do Edital. 
 



ANEXOIII 
PLANODE TRABALHO 

 
1. DADOSCADASTRAIS 
Órgão/Entidade Proponente: CNPJ: 

Endereço: 

Cidade: UF: CEP: Telefones da 
Entidade: (     ) 

Nome do Responsável: CPF: 

RG/Órgão 
Expedidor: 

Cargo na 
Instituição: 

Função na 
Instituição: 

Telefone do 
Responsável: 

Endereço do Responsável: CEP: 

 
2. OUTROS PARTÍCIPES (SE HOUVER) 
Órgão/Entidade: CNPJ/CPF: 

Nome do Responsável: Função: CPF: 

RG/ÓrgãoExpedidor: Cargo: Matrícula: 

Endereço: Cidade: CEP: 

 
3. DESCRIÇÃODOPROJETO 
3.1.Título do Projeto: Período de Execução Total do Projeto: 

Início(não colocar data específica): Término: (não colocar data 
específica): 

Local de Execução do Projeto (Endereço): 

Total de Crianças e/ ou Adolescentes atendidos no projeto: 
 
 3.2.Linha de ação do Edital (Transcrever a(s)linha(s)de ação que foi escolhida com o objeto do projeto, 

dentre as indicadas no item 4 do Edital). 
3.3.Identificação do Objeto (Descrição completa do objeto a ser executado de forma de limitada e 
especificada): 

3.4.Justificativa da proposição: 
(Fundamentar a pertinência e relevância do projeto como resposta a um problema ou necessidade 
identificada de forma objetiva, específica e clara). Deve haver ênfase em aspectos qualitativos e 
quantitativos, evitando-se dissertações genéricas sobre o tema. Apontar indicadores da cidade ou Região 
Administrativa–população, número de crianças e adolescentes, dados do atendimento realizado pela 
instituição proponente (quantidade, perfil do público atendido, quantidade de equipamentos). 
3.5.Objetivos: (Descrever o objetivo geral e os objetivos específicos pretendidos). 

3.6.Metas: (Nesse quadro devem ser indicados o números de metas a serem realizadas dentro do projeto, 
bem como a descrição detalhada de cada meta de forma qualitativa e quantificada,sendo que as metas, 
são de maneira sucinta, os objetivos que os projetos buscam desenvolver, devendo indicar também no 
quadro os resultados esperados de modo a permitir a verificação de seu cumprimento,além da 
identificação e quantificação do público alvo do projeto). 

 
 
 



 
Nº DA META META RESULTADO 

   

   

   

 

4.METODOLOGIA 
(Explicar de forma detalhada todas as ações a serem desenvolvidas no projeto para que as metas propostas 
sejam alcançadas. Explicar o tipo de trabalho,o instrumental a ser utilizado [questionário,entrevista etc],o 
público beneficiário ,número de participantes,tempo previsto,a equipe e a divisão do trabalho,tudo aquilo que 
será utilizado para a execução do projeto). 
 
* Em caso de capacitação, informar tema, conteúdo, objetivos pretendidos, duração e local de realização. 

CURSO DE CAPACITAÇÃO 
Tema Conteúdo Objetivo Duração/Carga Horária Palestrante Local 

      
      

 
*Em caso de contratação de recursos humanos, informar a qualificação de cada profissional, jornada de 
trabalho(diária ou semanal ou mensal),nome do cargo e detalhamento das atribuições ou produto,período de 
contratação, remuneração, natureza jurídica da relação de trabalho(autônomo, regime jurídico da CLT, micro 
empreendedor individual, etc), cronograma e descrição das atividades a serem desenvolvidas. 
 

RECURSOS HUMANOS 
 
 
Cargo 

Atividades 
a serem 
desenvolvi 
das 

 
Tipo de 
contratação 

 
Período de contratação/ 
meses 

 
Jornada de 
trabalho 

 
 
N° de profissionais 

      
      
      
 
 
5.PLANODE APLICAÇÃO 
 
5.1.    Subvenção Social (despesas de custeio) 
Natureza da Despesa Quantidade/Unidade 

De medida 
Valor Unitário 

(média de 
referencia)* 

Valor total 
Descrever todas as especificações dos 
materiais a serem adquiridos, sem 
indicação de marca. 

Nº Bens de consumo 
Serviços de 
terceiros PJ 
Auxílio à pessoa 

   

 Total:    
 
5.1.1. Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
Nº Descrição Quantidade Nº meses Valor Unitário  

(médio de 
referencia)* 

Valor Total 

      
      

 Total   
*Valor unitário incluindo despesas com encargos sociais. 
 



 
 
 
5.1.2 Encargos com Serviços de Terceiros – Pessoa Física (Recursos Humanos) 
Nº Descrição Quantidade Nº meses Valor Unitário (médio de 

referencia)* 

     
     

 Total    
 
5.1.3 Detalhamento dos Encargos Sociais com Serviços de Terceiros– Pessoa Física 
 
 
Descrição FGTS 

(8%) 
 

13ºSalário 
Provisão de 

Férias 
1/3Férias  

Provisão FGTS 
Outros Encargos 

 

       
       
       
 
5.1.4.    Auxílio Investimento (despesas de capital) 
Natureza da Despesa 
(Descrever todas as especificações 
dos bens a serem adquiridos, sem 
a indicação de marca). 

Quantidade/Unidade de 
medida 

Valor Unitário 
(médio de 
referencia)* 

Valor total 

Especificação    

Bens permanentes    

Total:    
* Considerado o orçamento aprovado para despesa. 

 
5.1.5.    Auxílio Investimento (despesas com obras) 
Natureza da Despesa Quantidade/Unidade de 

medida/M2 
Valor Unitário (médio 
de referencia)* 

Valor total 

Nº Especificação ou quadro de 
detalhamento do projeto 
elaborado pela pessoa 
jurídica com cada etapa e 
valor correspondente. 
 

   

     

 Total:    
* Considerado o orçamento aprovado para despesa. 
 

5.1.6 Resumo Plano de Aplicação  
Natureza de Despesa Valores (R$) 

1 - Total Subvenção Social (Itens 
5.1+5.1.1+5.1.2+5.1.3) 
2 -Total Auxílio Investimento (despesas de capital) 

3 –Total Auxílio Investimento (despesas com obras) 

TOTAL DO PROJETO (1+2+3) = 

 

 



 

6.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
6.1.    CONCEDENTE 

RECURSO 
Natureza de Despesa Subvenção Social (despesas de custeio) 
Meta nº 1º Parcela*** 2º Parcela 3º Parcela 4º Parcela 

MÊS 1,2 e 3 MÊS 4, 5 6 MÊS 7, 8 e 9 MÊS 10, 11 e 12 
Meta1*     
 Etapa1** 

(Descrever o que 
será gasto em cada 
etapa) 

R$***    

 Etapa2     
Meta2     
 Etapa1     
 Etapa2     
Total Natureza de Despesa     
Natureza de Despesa Auxílio Investimento (despesas de capital) 
Meta1* MÊS 1,2 e 3 MÊS 4, 5 6 MÊS 7, 8 e 9 MÊS 10, 11 e 12 
 Etapa1** R$***    
 Etapa2     
Meta2     
 Etapa1     
 Etapa2     
Total Natureza de Despesa     
Natureza de Despesa Auxílio Investimento (despesas com obras) 
Meta1* MÊS 1,2 e 3 MÊS 4, 5 6 MÊS 7, 8 e 9 MÊS 10, 11 e 12 
 Etapa1** R$***    

 Etapa2     
Meta2     
 Etapa1     
 Etapa2     
Total Natureza de Despesa     
TOTAL POR PARCELA 

 
R$***    

* A quantidade de Metas fica a critério do Projeto; 
** A quantidade de Etapas de cada Meta fica a critério do Projeto; 
***Cada parcela corresponde a 3 (três) meses de execução, sendo necessário somá-los para se chegar o total 
de cada parcelamento. 

 
7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
Meta e Etapa (Detalhar a duração, fixando os períodos estimados para início e término das atividades. Indicar 
cada uma das ações que serão realizadas para atingir cada meta e o prazo previsto para a implementação dela 
e de suas etapas, tudo em consonância com o cronograma de desembolso. 
Observação: não colocar data específica no campo “Duração/Mês”): 
 
Meta/Etapa nº Especificação 

das ações 
Valor Duração/Mês 

Início Término 
Meta1* -------------    
 Etapa1**     
 Etapa2     
 Etapa3     
Meta2     
     
 Etapa1     
 Etapa2     

 
* A quantidade de Metas dos projetos fica a critério do Projeto. 



** A quantidade de Etapas de cada Meta fica a critério do Projeto. 
 
8.MONITORAMENTOE AVALIAÇÃO 
A Instituição deve indicar os mecanismos de acompanhamento e avaliação do projeto pelos órgãos 
envolvidos (entidade concedente, proponente e parcerias envolvidas na ação). Deve indicara as coes que 
serão adotadas pela Instituição como objetivo de dar continuidade ao projeto apresentado. O processo de 
avaliação deve conter: 
a) avaliação permanente: mecanismos de acompanhamento das ações implantadas pelo Projeto em períodos 
curtos, a tempo de propor soluções alternativas aos problemas que vão surgindo; 
b)avaliação periódica de resultados:  avaliação realizada na conclusão de determinadas  fase; mede as 
conseqüências previstas nos objetivos e também aponta para resultados que não haviam sido previstos,mas 
que acontecerem durante o decorrer do projeto. São resultados parciais, nãofinais; 
c) avaliação final ou de impacto: avaliação que acontece algum tempo após o término do projeto, quando as 
ações previstas no Projeto forem concluídas. Mede os resultados de longo prazo que atingiram o público- 
alvo e a sociedade. 
 
9.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. 

 
 

Brasília, de  de 
2016. 

 
 
(Nome) 
(cargo)



 

 

 

 
 
 
 

ANEXO IV (2 folhas) 

 
DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS A SEREM ATRIBUÍDOS AOS PROJETOS  
Para a avaliação das propostas, se levará em conta os critérios abaixo:  
1. Consonância do projeto com a legislação relacionada à promoção dos direitos da criança e do adolescente, 
em especial ao Estatuto da Criança e do Adolescente e às Resoluções do CDCA-DF e do CONANDA.  
2. Capacidade técnica e administrativa e operacional da instituição para execução do projeto, principalmente 
ao tema proposto. 
3. Contextualização do problema que atinge diretamente as crianças e adolescentes, apontando suas causas e 
consequências e sua coerência com os objetivos e resultados propostos no Projeto.  
4. Apresentação de dados e/ou de indicadores sociais (IDEB, Mortalidade Infantil, IDH dentre outros) que 
justifique a intervenção sobre a realidade da criança e/ou do adolescente na região (quadra, setor, núcleo...) 

na qual o projeto será desenvolvido.  
5. Promoção da participação de crianças e adolescentes quando couber, bem como estimulem a redução das 
desigualdades, a equidade de raça, de etnia, de gênero, de orientação sexual, de inclusão de pessoas com 
deficiência. 
6. Envolvimento das famílias das crianças e adolescentes no projeto como mais uma estratégia para o 
alcance de objetivos e resultados.  
7. Impacto da ação e viabilidade: o projeto promove resultados concretos, em termos quantitativos e 
qualitativos, que objetivem melhorias significativas nas condições de vida das crianças e adolescentes. 
8. Detalhamento da metodologia e adequação da abordagem sociopedagógica em relação ao público 
destinatário, equipe do projeto e atividades a serem desenvolvidas.  
9. Proposta de monitoramento e avaliação do projeto. 
10. Recursos Humanos envolvidos no projeto com qualificação adequada nas áreas das especificidades 
necessárias para a realização do projeto. 
11. Trabalho em rede e articulação e mobilização comunitária e/ou de políticas públicas como mais um 
instrumento para o alcance dos objetivos e resultados propostos. 
12. Coerência do orçamento entre os valores explicitados, recursos necessários e atividades/ações propostas. 
Observação 1 - Cada item receberá valor de 0 a 02 pontos, onde os projetos serão hierarquizados pelo maior 
número de pontos, mediante parecer da Comissão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

MATRIZ DE PONTUAÇÃO 

Distribuição de pontos aos projetos 
Legenda:  
(0): Não está especificado no projeto.  
(1): Especificado, mas de maneira insatisfatória, havendo lacunas nas informações.  
(2): Está bem especificado no projeto e de maneira satisfatória. 

CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

0 
(VERM
ELHO) 

1 
(AMAR

ELO) 

2 
(VERDE) 

1) Proposta de acordo com a legislação relacionada à criança e ao 
adolescente, em especial ao Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) e as Resoluções do CDCA-DF e do CONANDA. 

   

2) Capacidade técnica e administrativa e operacional da instituição 
para execução do projeto, principalmente ao tema proposto. 

   

3) A proposta apresenta o problema que atinge diretamente as 
crianças e adolescentes apontando as possíveis causas e 
consequências, justificando as estratégias elaboradas para executar o 
projeto. 

   

4) Apresentação de dados e/ou de indicadores sociais (IDEB, 

Mortalidade Infantil, IDH dentre outros) que justifique a 
intervenção sobre a realidade da criança e/ou do adolescente na 
região (quadra, setor, núcleo...) na qual o projeto será desenvolvido. 

   

5) A proposta promove a participação de crianças e adolescentes, 
bem como a sensibilização /mobilização da redução das 
desigualdades, a equidade de raça, de etnia, de gênero, de orientação 
sexual, de inclusão de crianças e adolescentes com deficiência. 

   

6) Apresentação do trabalho/envolvimento da família como mais 
uma estratégia para o alcance de objetivos e resultados. 

   

7) A proposta apresenta resultados concretos, em termos 
quantitativos e qualitativos, que promovam melhorias significativas 
nas condições de vida das crianças e adolescentes. 

   

8) Detalhamento da Metodologia e Adequação da abordagem 
sociopedagógica em relação ao público-beneficiário, equipe do 
projeto e atividades a serem desenvolvidas; 

   

9) Proposta de monitoramento e avaliação do projeto.    

10) Recursos Humanos envolvidos no projeto com qualificação 
adequada nas áreas das especificidades necessárias para a realização 
do projeto. 

   

11) Apresenta estratégias de trabalho em rede e/ou articulação de 
políticas públicas como mais um mecanismo para o alcance dos 
objetivos e resultados propostos. 

   

12) Coerência no Orçamento, entre os valores solicitados e recursos 
necessários com as atividades e ações propostas. 

   

Sub-Total    
Total Final  

 


