
ANEXO II 
PROPOSTA SIMPLIFICADA 

 

1 – DADOS CADASTRAIS 
  
Órgão/Entidade Proponente: Obras Sociais do Centro Espírita 
Irmão Áureo - OSCEIA 

CNPJ: 02.708.667/0001-79 

Endereço: EQRSW 4/5 – Lote 01 - Setor Sudoeste 

Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70.675.460 
Telefones da 
Entidade: (61) 3344-1516 

Nome do Responsável: Edson Ferreira Campos CPF: 186.264.591-49 

RG/Órgão 
Expedidor: 657773-SSP/DF 

Cargo na 
Instituição: Diretor Presidente 

Função na 
Instituição: Diretor 
Presidente 

Telefone do 
Responsável: (61) 9265-3541 

Endereço do Responsável: QNM 25, Conjunto D, Casa 11 - Ceilândia CEP: 72.215-254 

  
2 – OUTROS PARTÍCIPES (SE HORVER): Não se aplica 

3 – DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

3.1.Título do Projeto:  
 
Lavanderia Social 

Período de Execução Total do Projeto: aplicação única 

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

Local de Execução do Projeto (Endereço): Brazlândia 

Total de Crianças e/ ou Adolescentes atendidos no projeto: 37 

3.2.Linha de ação do Edital:  item 6.1.5- Para os projetos de fortalecimento institucional na perspectiva da qualificação 
dos serviços oferecidos à criança e ao adolescente. 

3.3.Identificação do Objeto: aquisição de lavanderia industrial para as três casas-lares 
 
Especificação do Objeto: 
 
03 Adequações das instalações elétricas (nas três casas-lares) 

 

03 Máquinas de lavar roupas lava-seca industriais até 20 Kg 

3.4.Justificativa da proposição:  
 
As Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo – OSCEIA é uma instituição filantrópica, de fins não econômicos que 
conta com apoio de doações, parcerias, promoções para arrecadar fundos e voluntariado. Dentre outros projetos 
assistenciais, tem como prioridade a manutenção e investimentos para o Lar de Eurípedes. 
 
O Lar de Eurípedes conta com forte restrição orçamentária, entretanto, por meio de parcerias e recursos públicos, foram 
reformadas as casas lares para melhor estrutura no acolhimento. A lavanderia (máquinas de lavar) atual das casas é 
fruto de doações, ou seja, são antigas e de pouca capacidade de lavagem, que já foram reformados e adaptados, o que 
prejudica o conforto e bem estar das crianças e adolescentes. Por isso, o presente projeto, pretende equipar as casas 
com a lavanderia nova e profissional, proporcionando cuidados com a saúde e higiene.  
 
Atualmente, são abrigadas 37 crianças e adolescentes com idade entre  00 a 17 anos  e onze meses em situação 
vulnerabilidade pessoal e social, situação de rua, maus tratos, desestrutura familiar e abandono. 
 
As crianças e adolescentes são encaminhados pela Vara da Infância e Juventude do DF, Promotoria de Justiça de 
Infância e Juventude,  Conselhos Tutelares, UNAC.   
3.5.Objetivos: 
 
Objetivo geral: Acolher as crianças e adolescentes de forma adequada, proporcionando cuidados com a saúde, higiene 
e bem estar. 
 
Objetivo específico: aquisição de 03 lavanderias industriais para as três casas-lares do Lar de Eurípedes.  
 
3.6.Metas: Adquirir de forma única todos os equipamentos elencados acima. A meta (única) é formalizar a compra de 
uma só vez, assim que o recurso for liberado para a instituição. 
   
4 – METODOLOGIA: Não se aplica 



5 - ESTIMATIVA 

5.1.1. Subvenção Social (despesas de custeio):  
 
03 Adequações das instalações elétricas............R$2.000,00                 Total: R$6.000,00 
 
5.1.2. Auxílio Investimento (despesas de capital) 

Natureza da Despesa 

Valor total: R$51.000,00 (quarenta e cinco mil 
reais) 

Especificação dos materiais a serem adquiridos:  
 

 

03 Máquinas de lavar roupas lava-seca industriais até 20 kg 

Kg....R$15.000,00..........R$45.000,00 

 
  
5.1.3 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)  R$6.000,00 

2 -Total Auxílio Investimento (despesas de capital)  R$45.000,00 

3 –Total Auxílio Investimento (despesas com obras)  Não se aplica 

TOTAL DO PROJETO (1+2+3) = R$51.000,00 

  
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. 

 
 
 
 

Brasília, 26 de novembro de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edson Ferreira Campos 
Diretor Presidente 
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