
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:  
 

Projeto Quadra 
Poliesportiva coberta 

Período de Execução Total do Projeto: 70 dias úteis a contar do recebimento do recurso 

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: Construção de quadra poliesportiva coberta. 
 
Especificação do Objeto: Construção de quadra poliesportiva com cobertura, na área rural de Brazlândia, no lar de 

crianças “Lar de Eurípedes”, incluindo os seguintes serviços: serviços preliminares; fundação, muro de arrimo e pilares 

em concreto para sustentar a cobertura; cobertura metálica em aço; construção do piso; instalações elétricas; rampa de 

acesso; pintura e serviços complementares. 

3.4.Justificativa da proposição:  
 
O projeto visa não só a construção da quadra poliesportiva coberta, mas também o fortalecimento do trabalho realizado 

com as crianças e adolescentes, por meio do incentivo e fomento ao esporte. 

A quadra poliesportiva coberta irá fomentar a participação qualitativa das crianças e adolescentes do lar de crianças, 

dos assistidos dos postos assistenciais da OSCEIA e, também, daqueles moradores da área rural do Incra 6, vinculando-

os à mobilização e o engajamento social a uma pauta de reconhecimento, ampliação e garantia dos direitos de todos.  

Diante disso, nesse processo, os beneficiados serão estimulados a inserir as suas demandas esportivas, qualidade de 

vida, fruição de tempo livre, entre outras demandas recorrentes – num contexto em que essas crianças e jovens são 

atores institucionais constituídos e reconhecidos pelo poder público. Por meio de sua atuação na sociedade, esses 

assistidos terão maior legitimidade para dialogar como cidadãos plenos e para exercer o controle sobre suas próprias 

vidas, por meio da transformação advinda do esporte. 

Segundo dados informativos da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, existem 800 (oitocentos) crianças e 

adolescentes abrigados nas diversas instituições de acolhimento existentes no Distrito Federal. E as instituições de 

acolhimento totalizam 16 (dezesseis), conforme informações constantes no site do .tjdft.jus.br/cidadaos/infancia-e-

juventude/informacoes/instituicoes-de-acolhimento-1/instituicoes_acolhimento_df.pdf. E a quantidade de vagas é 

infinitamente menor que a demanda, gerando uma situação de caos no sistema de acolhimento. A demanda é sempre 

crescente e a oferta estabilizada ou decrescente, porque para manter uma unidade de acolhimento em funcionamento 

ideal é muito difícil, oneroso e carente de recursos. 



Por isso, a relevância assumida por esse projeto de construção de quadra poliesportiva, que é fundamental para a 

continuidade desse trabalho, pautado na qualidade do serviço e, principalmente, na preocupação de acolher com 

conforto, proporcionando a cada criança e adolescente a vivência e experiência completa, com assistência à saúde, 

educação e esporte. 

3.5.Objetivos: 
 
Objetivo Geral: Construção de uma quadra poliesportiva coberta. 

Objetivo Específico: Promover e incentivar atividades esportivas e culturais às crianças e adolescentes abrigados; às 
crianças assistidas pelos postos assistenciais da OSCEIA e, também, beneficiar as criaças e adolescentes que vivem 
na área rural do Incra 6. 

 
3.6.Metas 
 

Nº DA META META 

O1 Serviços preliminares e preparação da fundação 

02 Construção do muro de arrimo e pilares de sustentação da cobertura 

03 Montagem da cobertura metálica em aço 

04 Finalização do piso, rampa de acesso e instalações elétricas 

05 Pintura e serviços complementares 

 
   
4 – METODOLOGIA: Não se aplica 

5 - ESTIMATIVA 

5.1.1. Subvenção Social (despesas de custeio): Não se aplica 
  
5.1.2. Auxílio Investimento (despesas de capital) 

Natureza da Despesa 

Valor total: R$300.000,00 (trezentos mil reais) 

Especificação dos materiais a serem adquiridos:  
 
Contratação de empresa de engenharia especializada em construção 
de quadras poliesportivas. A contratação já contempla os materiais, 
mão de obra, cobertura e instalação elétrica. 

  
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)  Não se aplica 

2 -Total Auxílio Investimento (despesas de capital)  Não se aplica 

3 –Total Auxílio Investimento (despesas com obras)  R$300.000,00 

TOTAL DO PROJETO (1+2+3) =  R$300.000,00 

  
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, 10 de dezembro de 2019 
 
 
 
 
 

Edson Ferreira Campos 
Diretor Presidente 

 


