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Órgão/ Entidade Proponente I O Z CNPJ: Z A
AFMA -AÇAO SOCIAL COMUNITÁRIA- 00.574.755/0002-25

17

Endereço:
QN 412 conj. A lote 01- Samambaia/DF

-if

|

ciaaaa: UF; cEP¿ ooo/ Talafanaz
samambaia oi= 70.310-125 ssss-ssos

I Nama da Raapanaàvalz O  cP|=zs2o.77s.a51.ss
Rodrigo dos Santos Simões _ M _ Y _ _ j j _,
Cl/Orgão Expedidor: Cargo: Funçao: Matricula:
1738450- SSP/DF Presidente
Endereço: CEP:
SHIS QI 05 Chácara 31- Lago Sul 71.600-550

2. oEsc|çÃo oo PROJETO

2.1 - Titulo do Projeto: ¬ Período de Execução:

Início: 1 Dia apos a assinaturaAFMA RUMO AO FUTURO do Termo
*i

Local deAtendimento do Projeto: .¡.é|_m¡n0_ 90 mas após a
QN 412 Conj A lote 01 - Samambaia DF assinatura do termo
Total de Crianças /Adolescentes alcançados pelo projeto:
37*-4 Crianças eg Adolescentes Z j Í Y _ ,

l

2.2- Linha de Atuação;

Eixo IV: DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE INSTITUCIONAL 1. Aquisição de
equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto;

Eixos complementares:

Eixo VII: FORTALECIMENTO DE AÇÕES PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: 1. Propostas que visam
incluir a participação da criança na definição das ações que lhe digam respeito, em conformidade
com suas características etárias e de desenvolvimento;

2. Atividades que visem desenvolver entre crianças de 0 a 6 anos o respeito às diferenças, com
atenção ã individualidade e aos ritmos de desenvolvimento das crianças e valorizar a diversidade
da infância brasileira, assim como as diferenças entre as crianças em seus contextos sociais e
culturais;

3. Ações estratégicas que busquem adotar abordagem participativa, envolvendo a sociedade, por
rneio de suas organizações representativas, os profissionais, os pais e as crianças, no
aprimoramento da qualidade das ações, na garantia da oferta dos serviços e no empoderamento
familiar;
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4. Projetos que promovam, de maneira integrada e articulada, a saúde da criança, educaçao
infantil, assistência social, o direito de brincar, o direito ã diversidade e o combate à violência de
crianças de 0 a 6 anos;

5. Propostas inovadoras para o desenvolvimento de atividades dirigidas a crianças de 4 a 6 anos
de idade e suas familias, incluindo a importância do brincar nessa estratégia, na perspectiva de
prevenir situações de exclusão social e de risco.

2.3- Identificação do Objeto: Í É F F
Realizar fortalecimento institucional e requalificar os atendimentos para 374 crianças e
adolescentes residentes em Samambaia Norte, atraves da aquisição de materiais permanentes e
equipamentos para as salas de aula, secretaria escolar, direção escolar, coordenação escolar, sala
de serviço social, parquinho, cozinha, lavanderia e aquisição de 01 veiculo.
2.4- Justificativa da Proposição:
A AFMA é uma Organização da Sociedade Civil, de interesse público e sem fins lucrativos que tem
como objetivo realizar atendimentos de assistência social para crianças, jovens e idosos em
situação de vulnerabilidade econõmica e social.
A nossa primeira unidade de atendimento foi possivel através de um terreno que recebemos de
doação no Distrito de Trajanõpolis, no municipio de Padre Bernardo-GO. O desafio da construção
deste espaço era enorme, mas uma rede de voluntariado logo se formou, e depois de um grande
engajamento, a primeira sede ficou pronta.
Logo depois, no ano de 1995 mais uma unidade de atendimento foi inaugurada na cidade de
Samambaia, região administrativa do Distrito Federal. Desde então, a AFMA não parou mais de
crescer, hoje já somos 7 unidades, que atendem mais de 1000 pessoas diariamente.
O que nos move sempre foi esse impeto de querer ajudar o maior número de famílias carentes,
onde elas estiverem. E todo esse resultado so foi possivel graças a um número expressivo de
voluntários e doadores, que durante todos estes anos, acreditaram e fizeram com que nosso
trabalho continuasse a pesar das dificuldades.
Nossas atividades atualmente são desenvolvidas com foco no desenvolvimento do protagonismo,
da autonomia, da participação cidadã, tendo como eixos norteadores o lúdico, a cultura, o esporte,
a sociabilidade e a proteção social atraves da educação.
Também realizamos atendimentos de assistência social, saúde, psicossocial, inclusão digital,
educação, formação para o mercado de trabalho, além de projetos de geração de renda que
contribuem para a autonomia e sustentabilidade dos envolvidos-
O que torna nosso atendimento diferenciado é o engajamento de toda a equipe. Além de serem
profissionais qualificados, são pessoas que abraçam a nossa causa. Atualmente somos 283
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colaboradores entre educadores, monitores, coordenadores, assistente social, nutricionista,
professores, além de uma equipe de apoio no administrativo, conservação/limpeza e de cozinha.
Nesse contexto a AFMA realiza trabalhos, projetos e ações que provoquem, cada vez mais,
transformações de impacto na sociedade, contribuindo desse modo, para a construção de uma
sociedade mais justa e humanitária.
A nossa filial em Samambaia, funciona há mais de 20 anos. Os trabalhos que oferecemos a
população desta cidade á bem diferenciado, porém, nossos equipamentos para realizar esses
atendimentos, a maioria oriundos de doações, estão antigos e íneficientes, gerando despesas
corriqueiras para a instituição com concertos e reparos.
DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ IMPACTADA PELO PROJETO
Segundo a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD - 2015, o surgimento da Região
Administrativa resultou das diretrizes adotadas no Plano Estrutural de Organização Territorial -
PEOT, elaborado em 1978, que determinava vetores de ampliação das áreas urbanas em
decorrência do rápido crescimento populacional do DF e da consequente demanda habitacional.
Em 1981, elaborou-se o estudo preliminar - Projeto Samambaia, implementado oficialmente em
1982.
Em 1988, foram construídas 3.381 casas financiadas pelo Banco Nacional destinadas as familias
de baixa renda. Mas, no periodo de 1989 a 1992, a localidade foi ocupada por um grande
contingente populacional oriundo de invasões, cortiços e inquilinos de fundo de quintal, em
consequência do grande fluxo migratório, ã época. O Governo do Distrito Federal - GDF agregou
essa população sob o "Sistema Concessão de Uso" em lotes ainda semiurbanizados. Samambaia
foi criada em 25 de outubro de 1989 pela Lei n° 49/89, que a definiu como RA XII.
A cidade é uma das mais novas e desde a sua origem apresenta um perfil ocupacional
caracterizado por familias carentes. Atualmente, a mesma pesquisa destaca que a população
estimada em 2015 era de 254.439 habitantes. A maioria da população é constituída por pessoas
do sexo feminino, 51,13%
Do total de habitantes da RA de Samambaia, 48,75% estão na faixa etária de 25 a 59 anos, 10,53%,
na faixa de 19 a 24 anos e os idosos, acima de 80 anos, são 11,48%. A população de zero a 14
anos totaliza 21,77% . Dos residentes nesta RA, 58,15% declararam-se pardos e 38,98%, brancos.
A cor preta é representada por 4,81% dos residentes.
Da população total de Samambaia, destaca-se o percentual daqueles que não estudam, 88,94%.
OS que frequentam escola pública somam 25,05%, com 0,75% em periodo integral. Na BSCOIG

particular, apenas 6,01% (Tabela 3.1).
Quanto ao nível de escolaridade, a população concentra-se na categoria dos que têm ensino
fundamental incompleto. 35,50%, seguido pelo médio completo, 22,17%. Os que possuem nivel
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superior completo são 6,87%. Analfabetos na Região representam 2,74%. A PDAD apurou que
apenas 4,42% da população é composta por menores de seis anos fora da escola
Ao analisar a escolaridade, observa-se que 35,95% possuem nivel fundamental incompleto.
Apenas 7,92% têm nivel superior completo, incluindo especialização, mestrado e doutorado.
Quanto aos analfabetos, foi registrada ocorrência de 6,36% dos responsáveis pelos domicílios. A
renda domiciliar apurada na localidade é considerada média baixa, 4,27 salários mínimos mensais.
A per capita ê de 1,16SM.
Mesmo sendo considerada uma cidade com renda média baixa, foi identificada em outra pesquisa,
que existem bolsões de pobreza na Região Administrativa de Samambaia, que segundo o Dieese
(2010) a região Norte da cidade, especialmente algumas quadras, são locais de extrema
vulnerabilidade e são exatamente o público que temos realizados nossos atendimentos.
Outra informação que é importante apontarmos, é quanto a utilização de espaços públicos para
atividades esportivas e culturais. Conforme a pesquisa distrital de amostragem, PDAD 2015,
apontam que apenas 1,14% das familias com filhos na escola pública, utilizam os espaços das
escolas para atividades extraclasse, deixando clara a falta de opção para essas famílias mais
carentes.
Neste sentido, o Projeto AFMA, RUMO AO FUTURO tem como objetivo realizar a qualificação dos
atendimentos prestados através da troca de equipamentos e materiais que atualmente são
utilizados para atender cerca de 374 crianças e adolescentes através dos serviços de Educação
Infantil e Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Os equipamentos funcionam, mas
estão ultrapassados e com grande tempo de uso. A maioria deles chegaram até nos através de
doações e já eram usados. Neste sentido, estes equipamentos geram muitas despesas em
manutenções periódicas e precisam ser substituídos para novos, mais modernos e com maior
eficiência, tornando nossos atendimentos mais eficientes e com melhor qualidade.
Outra grande limitação que temos é referente a veículos. A AFMA atualmente a instituição possui
apenas 01 (um) carro pequeno e que devido ao excesso de atividades, e também por ser um veiculo
antigo, necessita de manutenções constantes, tornando-se economicamente inviável. Neste
sentido, precisamos de um carro para ser utilizado em serviços administrativos, de grande
importância para o bom funcionamento da instituição.
Além disso, a instituição tem uma grande despesa com serviços de frete para coletas de doações
e também quando realizamos passeios com as crianças e adolescentes em atividades externas.
ES'taS atividades São de suma importância para o desenvolvimento rs integração da Criança E CIO

adolescente e o seu meio.
Neste sentido, O PROJETO AFMA RUMO AO FUTURO tem o intuito de utilizar os recursos
disponibilizados através do Edital 0512018 do Fundo do Direito da Criança e do Adolescente-FDCA

1i\
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para a aquisição e substituição dos equipamentos da instituição para outros novos ezmodernos e
aquisição de 01 veículo, viabilizado atividades inerentes ao atendimento á crianças e adolescentes.

l 2.5- Objetivo Geral
O PROJETO AFMA RUMO AO FUTURO tem como objetivo qualificar os atendimentos prestados

a cerca de 374 crianças e adolescentes através da aquisição de equipamentos e materiais
permanentes novos e modernos para as salas de aula, secretaria escolar, direção escolar,
coordenação escolar, sala de serviço social, parquinho, cozinha, lavanderia e 01 veiculo garantindo
o fortalecimento institucional.
2.8- Objetivos Específiwcos

1 Reequipar as salas de aula com materiais e equipamentos novos e modernos promovendo
a valorização da criança e do adolescente atendido, promovendo a melhoria dos espaços,
tornando-os espaços criativos e seguros;

ø Reestruturar a Secretaria Escolar com uma estrutura mais adequada e eficiente,
qualificando o atendimento realizado proporcionando uma modernização fisica e
tecnológica dos ambientes de atendimento a criança, adolescente e sua familia;

1 Substituir equipamentos e materiais permanentes da direção escolar tornando o espaço
mais eficiente e bonito ofertando melhoramento das ações direta e indiretamente de
crianças e adolescentes atendidos pela instituição;

- Melhorar a estrutura da coordenação escolar melhorando o espaço de atendimento;
I Substituir equipamentos e materiais permanentes da sala de serviço social por novos,

tornando o espaço mais agradável e eficiente;
1 Melhorar o parquinho, tornando o espaço mais criativo e atrativo para o atendimento

destacando a importância do brincar e prevenir situações de exclusão social e de risco;

‹ Modernizar a cozinha garantindo a produção de refeições e lanches para as crianças e
adolescentes nos momentos de atendinrento de forma mais rápida e segura;

I Substituir os equipamentos e materiais permanentes da lavanderia requalificando os
serviços realizados, tornando-os mais modernos e eficientes;
Aquisição de 01 veículo. Um para rea izar o transporte de crianças e adolescentes em
atividades externas.
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2.7 METAS

I
I

^l

Meta 2

Mata 3

Meta K4

Meta 5

Meta 8

Meta 7

Resultados 1 ,.   -
Meta1 `ReequIpar as salas de aula com

matérias e equipamentos novos e
modernos promovendo a
valorização da criança e do
adolescente atendido;
Reestruturar a Secretaria escolar
com uma estrutura mais adequada
e eficiente, qualificando o
atendimento ali realizado;

Substituir equipamentos e
materiais permanentes da direção
escolar tornando o espaço mais
eficierIte._ _
Melhorar a estrutura da
coordenação escolar

Substituir equipamentos e
materiais permanentes da sala de
serviço social _ __
Melhoraria no parquinho, tornando
o espaço mais criativo e atrativo
para o atendimento;

Modernizar a cozinha garantindo a
produção de refeições e lanches
para as crianças e adolescentes
nos momentos de atendimento de
forma mais rápida ee-ficiente; _

A melhoria nos espaços das salas de
atividades, irá proporcionar o
desenvolvimento de atividades mais
ricas, facilitando o processo de
ensino e aprendizagem
A reestruturação da secretaria
escolar fortalecerá o atendimento
aos usuários e suas famílias.
proporcionando mais agilidade e
eficácia ao atendimento;
As substituições dos mobiliário irá
trazer eficiência na execução da
proposta.

_ _ -. l
A restruturação da coordenação
escolar possibilitará o crescimento
do fazer pedagógico em todos os
aspectos fundamentais para o
desenvolvimento da unidade. _,
Estruturação dos atendimentos e
mais dinâmica nos
encaminhamentos. _ _ _
A aquisição de novos brinquedos irá
possibilitar a valorização do brincar
enquanto agente do processo de
aprendi_zag_em. _ _ __ _
A modernização dos equipamentos
da cozinha fortalecerá e requalificará
o preparo das refeições servidas.

___

Meta 8

Meta 9

Substituir os equipamentos e
materiais permanente da
lavandena
Aquisição de veículos:
- 01 veículo modelo Van utilitário
executivo, diesel, 4 portas com 16
lugares

A substituição desses equipamentos
proporcionará economia de água e
energia. _ _
A Aquisição destes veículos irá
proporcionar:
- Mobilidade para as crianças que não

tem como chegar a entidade e a
possibilidade implementação de
atividades pedagógicas externas.

Sede: Vila Nova Divinóia Qd. 20 lotes 01 á 26 Trajanópolis - Padre Bernardo - GO
Fone: (61) 3634.1 151 - Filial: QN 412 Conj. A Lote 01 Samambaia Norte - DF - Fone: (61) 3358.5905

Fax: (61) 3358.0758 - Email: a_i`In_aeInz1c_:_1tí1;`§l;g¿t¬Iai,I_..corI1_ Site: _tt¬t¬_rvif_.:1tii'I:i_._o_:fg,._bt'



Ia

0‹~í..;
:Et, __?

*:Í
Ji- _F -l"1

is

zàs _as . _¿_.
ii-`:Ç5__..?â_

>*- . __

,,É

1-.i
.._.í._,_

g ________ä____¬›‹:>e-

E:`f`š¿ii›E:i".Jii Ê ‹:`Eíi:1.TI1Íil¿§il`"¬F.¡i.`ii'I`L¡5§

1-

i :›.. IIIIEToooI.ooIA
Quando pensamos em qualificar os atendimentos prestados consideramos alguns

trabalho social para comunidades carentes, primou pela qualidade.

pais, alunos e a comunidade.

nos parquinhos entre outros. Assim, a organização dos espaços, tempos, materiais,

feito para melhor atende-los.

institucional.

I

mobiliário adequado.

garantindo o fortalecimento institucional.
Com este intuito, reestruturamos um planejamento que envolve 3 etapas:

eu

de serviço social, o parquinho, a cozinha e a lavanderia.

materiais e equipamentos cada espaço necessitava para que a melhoria seja real.
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pontos cruciais. A AFMA durante todos os anos que vem realizando os atendimentos
a crianças e adolescentes, sempre, dentro de suas possibilidades, mesmo sendo um

Entendemos que a instituição para o seu funcionamento precisa de espaços para
agregar qaalidade na gestão administrativa. Desta forma, os espaços administrativos
pela amplitude de suas funções o coloca em relação direta com diferentes áreas de
atuação na instituição, exigindo interação com equipes técnicas, docente, direção,

Os espaços de atendimento diretos necessitam de uma estruturação e organização
dando ênfase em cada um dos momentos do atendimento, seja na sala de aula, seja

proposições são principios importantes na construção do planejamento que deve ser

Neste sentido, o espaço deve ser acolhedor, seguro e estimulante para todos os
sujeitos que frequentem a instituição, e por não serem neutros, precisam ser
planejados e replanejados respeitando-se as diferentes necessidades do coletivo

É importante que todos os espaços institucionais devem ser pensados, refletidos,
pesquisados e organizados com intencionalidade e premeditação, de modo a
contemplar a disposição adequada de materiais lúdicos, pedagógicos, bem como de

Partindo destas primícias, o PROJETO AFMA RUMO AO FUTURO tem como objetivo
qualificar os atendimentos prestados a cerca de 374 crianças e adolescentes através
da aquisição de equipamentos e materiais permanentes novos e modernos

Inicialmente fizemos um levantamento acerca dos espaços com maiores debilidades
e com maior impacto na melhoria para o atendimento que realizamos. Neste sentido,
definimos os seguintes espaços para passar por este processo de melhoria: as 13
salas de aula, a secretaria escutar, a direçao escolar, a Cüürdertaçaü eSC0la|', a Saia

Na segunda etapa do processo, verificamos de forma responsável e ponderada, quais
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e equipamentos mais eficientes.

prejudicando o atendimento diário realizado pela instituição.

Desta forma, medimos os espaços e Ievantamos os materiais mais economicamente
viáveis e chegamos a uma listagem divididas por ambiente. Neste momento também
tivemos o cuidado de trazer um pouco de modernidade a estes espaços com materiais

A etapa seguinte consiste na compra e instalação dos materiais e equipamentos
solicitados. Esta etapa só será possível a partir da efetivação da parceria entre a
AFMA e o FDCA.
O processo de substituição e instalação deverá acontecer aos fins de semana, não

Para a definição da aquisição do veículo, foi verificada as maiores necessidades
atuais que a instituição possui na execução do serviço já ofertado a comunidade.
O Prazo estimado para a execução total deste projeto são de 90 días.

4. PLANO DE APLICAÇAO
4.1 Auxílio Investimento
4.1.1 Bens Permanentes

Qua
eI Item Descrição do Item ntida D
E .

de
medida

Unidad

Valor Valor
Unitário (R$) Total (R$)

“ii 01 Mesa de escritório para professor 1,20x060 cm com _ 12
02 gavetas '

' Unid 390,00 A 4.680,00

702 Mesa de escritório em L medindo 2,05m x 1,76 5 _ uma 1.200,00 6.000,00
*os Cadeira fixa executiva cor preta para professor ' 12 " uma 116,00 1.392,00
04) Conjunto escolar (mesa e cadeira) infantil com 180

tampo em fórmica e 60cm alt.
0 0 A Conj 202,00 36.360,00

05 Conjunto mesa hexagonal com tampo em formica 25 F 8 Conj
com 06 cadeiras 50 cm alt.

790,00 19.750,00

068 Quadro branco moldura em aluminio 2,00x1,20 F 12 “uma 480,00 5.760,00
07

I .
Cadeira fixa interlocutor cor preto 03 Unid 150,00 450,00

08 F" Longarina estofada 03 lugares cor preto ii 03 Unid 571,00 '1.11s,00
lost Cadeira fixa interlocutor diretoria cor pra-to oom 03

braços
Unid 185,00 I 555,00

110 IF Cadeira fixa interlocutor coordenação cor preto 03 Unid 155,00 555,0011 Cadeira fixa reunião cor preto ' 18 . Unid 185,00 I 3.330,00

A
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Unidad
Qua

1 de
medida

e Valor ValorItem Descrição do Item ntida _ _ _
De UnItarIo (R$) Total (R$)

12 Maaa raumâa 3,00×110,74 am 7 I 01 uma. 1.656,00 1.656,00

J

13 , Cadeira fixa interlocutor S. social mesa de reunião 2' 03 U Unid. 5 150,00 450,00

T

14 Mesa refeitório 2,00x0,80x0,80 com 02 bancos com ' 13 Unid.
tampos em formica.

L _ _. _ .

1.134,00 14.742,00

15 Tv sIvIART 43 Palagadaa I=0II I-Io Iaa amraaa HDMI i 02 uniu.
e USB e WlFi com conversor digital

1.599,00 3.198,00

l 13 ii 1 Tv sIvIARr 32 polegadas I=0II Ho Iaa amiaaa HDMI  12 uma.
e USB e WIFi com conversor digital

1.099,00 13.188,00

17
-1 7 z .Araan3IaIanaaIa12.000 uma   04 uma. I 1.499,00 5.995,00

18 Notebook duol core 4gb 500gb led hd 15,8 wd 04 0 já Unid. 7' 1.549,99 3.199,93
19 A Computador desktop de mesa Intel 4 GB 500 GB- _ 08 I Unid.

1 LED 21,5" Windovvs 10.
1.359,07 14.372,55

20 1 Refrigerador 450 lt cor branco duplex 03 F Unid. 2.499,00 I-l

7.497,00
21 Freezer horizontal 419 It cor branco 03 S' Unid. 2.199,00 3.597§00
22 Batedeira 08 velocidades planetárias S 01 Unfd.

379,00 379.00'
23 1 Purificador de agua bivolt cor branco F 0 I 02 Un'd. 599,00 1.393,00
24 Máquina de lavar roupas 12 kg 04 Un'd. 1.499,00 5.996,00

-l~

25 Secadora de roupas 12 kg S 02 Un`d.I
. _ + ,

1.799,00 3.593,00
4'

25 _ Tanquinho de lavar 10 kg Í 32 Un`d. 399,00 798,00
27 Ferro de passar a vapor 220 v 02 Un`d. 60,00 120,00 7
28 Impressora e copiadora Multifuncional preto e 02 Unid.-1-

branco
2.890,00 5.730,00

29 Projetor Wireless _01 ”
_ :- . l_

Unid. 1.759,00 1.759,00
30

__ _ _ _

IForno industrial elétrico inox 220v revestimento S01 Unid.
interno em aço, camara com três trilhos de apoio

I para regulagem, isolamento em lã de rocha
1,12x1,27x1,53m peso

1.649,00 1.549,00 _I-

-l 31 Extrator da sucos 3952435021210 ITIITI 50ll'l”l il U1 UFIÍCI. 754,00 754,00732 LiquiuifiaadarimzmairialI_35I.am açaINox  01 uma.
725,16 725,15__

33 04 F" uma._ Tabela basquete 60x44 cm
455 60113,90 ,
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Qua_ _ e Valor ValorItem Descrição do Item ntida D

e Unitário (R$) Total (RS)de
medida

, 34 Trave de gol polipropileno Alt. 83 cm largura 66 cm 02 Unid. 288,00 576,00
comp. 1,13 m

35 erlnquadazla parque Gira gira 91×01×70 em 02 iunlú. 1.755,50 3.531,00
polipropileno colorido ,  

36 IGangorra cavalinho de polipropileno 04 Unid. 190,00 760,00
37 Escorregador desmontável medindo 1.60 x 51x 93 02 Unid. 602,78 1.205,56

cm polipropileno
35 Playground infantil avalullan ll Pallprapllanzf 01 unla. 10.120,00 10.120,00

medindo 3,48mx1,09m×3,05m brinquedo
multicolorido composto de multi escaladas, com
orifícios vazados, escorregador tubo com
sustentação, escorregador pequeno com rampa
continua, modulos com abertura inferiores, paredes
em diferentes formatos e telhados, desenvolvido 7
com conceito modular e reposição de peças. Produto
com acabamento arredondado, isento de rebarbas e

' parte pontiagudas produto a ser reciclável apos vida
. útil. .

_ . I _ ,
'I 7 7' 7 Í ' “ I 'T39  Maquina da Algúaâa Dana praflaalanal 02 Unid. 754,10 A 1.525,20
40 I valcula mazzlala van ulllilaria a×aau1¡v5, úlaaal, 4 01  unlzl.

152.300,00 152.300,00portas com 16 lugares

ToTAl.z Rs 347.774,04 '

4.2 RESUMO DO PLANO DE APLICAÇÃO
1. SUBVENÇAO SOC.AL R$ 0,00

_ 7 9 _ _ _ _ «I-

« 2. AUXILIO INVESTIIVENTO (BENS PERMANENTES) R$ 347.774,04

i31 Auxll.lo ll×lvEsTlll/ENTO (DESPESAS com oeRAs)  p Rs 0,00 A F
“TOTAL Do l=>RÓJEToÍ:1+2+2.>= P" O I Rs 0.00 "
4 z _ _ , _ _z_ , _ _

VALOR TOTAL DO PROJETO I R$ 347.774,04
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5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

.Metas A A A Parcela Púnica U_ _Detalharnento das Ações de Cada Meta _ __ _ “Mês 1263
'Meta 1 'Reequipar as salas de aula com matérias e equipamentos

novos e modernos promovendo a valorização da criança
_ edo adolescenteatendidog _ _ _ __ _ _  _

Meta 2 Reestruturar a Secretaria escolar com umaestrutura mais J
adequada e eficiente, qualificando o atendimento ali
realizado;

Meta 3
_ direção escolar tornando o espaço mais eficiente. _

,Substituir equipamentos e materiais permanentes da

,Meta 4 IMelhorar a estrutura da coordenação escolar _ O
Meta 5 Substituir equipamentos e materiais permanentes da sala I A

de serviço social __ __ __
Meta 6

L__

'Melhoraria no parquinho, tornando o espaço mais criativo ,
__ e atrativo parao atendimento; _ _ _ _ _ _

'Meta 7 Modernizar a cozinha garantindo a produção de refeições
e lanches para as crianças e adolescentes nos momentos
.de atendimento de forma mais rápida e eficiente;

Meta 8 Substituir os equipamentos e materiais permanente da
'I.HVafl€l@f¡‹T=! - . - 1
l- 01 veiculo modelo Van utilitárioiexecutivo, diesel,4 portas I O
com 16 lugares __ _ _ F
101 Veiculo HR de carga, motor 2.5 turbo, diesel, 130 A
jcavalos, vidro elétrico, direção hidráulica, cor sólida, com I

Meta 9 capacidade de 1800kg, com baú em aluminio chapa lisa l
-__ branca medindo 3,00 comprimentox1,80 altura x 1,80 Í

, llargura livre
01 veículo 1.0 flex 4 portas. pintura solida ,motor 1.0 flex vidro
elétrico, travas ,ar condicionado e farois com máscara negra, _'
direção hidraulica

 A  ToTÁl_ P ii nas 347.774,04 A ,I

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas

. ~ z zz - 7-- tm ~~ f |

ni IL Il DU /MESDetalhamento das Ações de Cada Meta VALOR . RAÇA0 ,
__ _  _ _ _, ,MÊS1 MÊS3

Meta 1 Reequipar as salas de aulaicom matériase' O A P A
gequipamentoe. novos ea modernos ,MÊS 1 MÊS 3 I
promovendo a valorização da criança e do
adolescente ate_ndido; _ _ __ , _

1%
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Ãcfiito soclat ccirvluntlriiitiiia

Meta É
_ Í. _, _ _ L _ ._ f __¬|- 47

Reestruturar a Secretaria escolar com uma _ 1 _
.estrutura mais adequada e eficiente, MES 1 ,MES 3
qualificando 0 atendimento ali realizado _

Meta 3 Substituir equipamentos e materiais _
permanentes da direção escolar tornando o MES 1 MÊS 3
«espaço mais eficiente.  

,aa.t=.._4
_ escolar ___ _ _ _ ,_ ___ __ __ _

Melhorar a estrutura da coordenação MÊS 1 MÊS 3

Meta 5
Êss

Substituir equipamentos e materiais MÊS 1 M
_permanentesda saladeserviço social __ _ _ '

Meta 6 Melhoraria no parquinho, tornando o I
espaço mais criativo e atrativo para o MÊS 1
latendimento; __ _ _ _ _ _ _ MÊS 3

Meta 7 'Modernizar a cozinha garantindo a
produção de refeições e lanches para as
crianças e adolescentes nos momentos de * MÊS 1
'atendimento deforma mais rápida e -
eficiente;

MÊs3

Meta 8 Substituir os equipamentos e materiais ' I
permanente da lavanderia

__- 01 veiculo modelo Van utilitário executivo, -
diesel, 4_portas com 1_6__lugares_ _ _ __ _ MES 1 MÊS 3

tim__.--

I lllleta9 l ii 7 i
I

_ _  ToTAL _ jR$34777@04 _ 1 _ _

Ps

7. MONITORAMENTO E AVALIAÇAO

O projeto terá o acompanhamento sistemático, pela efetiva prestação de
serviços as crianças atendidas pela entidade. Serão encaminhados relatórios
mensais que comprovem a aquisição dos produtos bem como o
acompanhamento em loco da existência dos materiais, qualidade e beneficios ao
usuáfios.
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s. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Proponente, declaramos, para fins de prova junto à
Secretaria de Estado de Politicas 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 com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer Órgão ou entidade
da administração pública do Distrito Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos ,l
de dotações consignadas nos orçamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano de
Trabalho. Pede deferimento.

Brasília, de 2018.

samambaia, os da saiambra aa 2019. ,M ,/¿_,__`_ a WW
Rodrig dosS tos Simo s
Diretor exec ivo

K.

8. APROVAÇAO PELA CONCEDENTE

Aprovado

I_ if

L00a| F' Daia Concedente
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