
1. DADOS CADASTRAIS

ÓrgãoIEntidade Proponente: CNPJ: 16.482.372/0001-31
Coletivo da Cidade

Endereço: Setor Norte, Quadra 03, Conjunto 11, Área Especial 02 . Cidade Estrutural

Cidade: Brasília UF: DF CEP:
71.258-260

Telefones da Entidade:
(61) 3465 6351 /4790

Nome do Responsável: Francisca Soares de Sousa CPF: 985.351.021-91

RG/Órgão Cargo na Função na
Expeolidor: Instituição: Instituição:
2.24-5.079/DF Diretora Geral Diretora Geral

Telefone do Responsável
998425329

Endereço do Responsável: Quadra 02, Conjunto 10,
Setor Norte - Cidade Estrutural, DF

CEP:
71.258-120

2. OUTROS PARTÍCIPES -

Não se aplica

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

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

Fortalecimento lnstitucional
do Coletivo da Cidade

Início: Término:
Mês 1 Mês 3

Local de Execução do Projeto: Coletivo da Cidade

300 crianças e adolescentes
Total de Crianças e/ ou Adolescentes atendidos no projeto

3.2.Linhas de ação do Edital:

- lX - Eixo: desenvolvimento e sustentabilidade institucional
- a) Aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à execução do

objeto;
- b) Capacitação de profissionais que atuam diretamente na captação de recursos,
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formulação de projetos, prestação de contas e mensuração de resultados para
fortalecimento de políticas para crianças e adolescentes;

- c) Fortalecimento da gestão organizacional e qualificação de gestores.

3.3.ldentificação do Objeto:
Fortalecimento institucional do Coletivo da Cidade com vistas a melhoria do atendimento
de 300 crianças e adolescentes moradoras da Cidade Estrutural em situação de
vulnerabilidade social.

3.4.Justificativa da proposiçao:

Segundo levantamento realizado em pesquisa por amostra de domicílios pela
CODEPLAN em 2015, a Cidade Estrutural tem aproximadamente 39 mil habitantes, dos
quais 28%, ou seja, 10.920 são de crianças entre 0 e 14 anos de idade. Daí a importância
de se ter um olhar mais atento a este público considerável.

Com relação ao sustento das famílias, a cidade apresenta situação socioeconômica
preocupante. Dentre as principais atividades econômicas para a geração de renda
familiar, esteve por muito tempo o trabalho no Lixão da Estrutural. Segundo reportagem
publicada em março de 2016 no Correio Braziliense, o lixão recebia cerca de 600
trabalhadores diariamente realizando a atividade de catação e separação de resíduos
sólidos, que com a desativação do lixão ainda não tiveram suas condições de renda
restabelecidas.

De acordo com a pesquisa por amostragem realizada pela Codeplan, de 4.000 mil
domicílios pesquisados, mais de 1.700 apresentam a renda per capita mensal de menos
de % de salário mínimo e mais de 400 são chefiados por mulheres e idosos em situação
de vulnerabilidade, possuindo uma média de 3,8 pessoas por domicílio. A exploração da
mão de obra infantil nesses locais, como forma de complemento ã renda familiar e
bastante frequente (Fonte: Resumo da Pesquisa CODEPLAN 2015).

Esse é o cenário no qual o trabalho de crianças e adolescentes ocorre rotineiramente. A
pesquisa realizada para elaboração do Programa Estruturar do Ministério do Trabalho _
visando a erradicação do trabalho de crianças e adolescentes, identificou que há mais de
300 crianças, com idade entre 10 e 17 anos, em situação de trabalho infantil na cidade,
em sua maioria do sexo masculino. (Fonte: Programa ESTRUTURAR, 2015)

Dentre os 300 trabalhadores infantis apresentados na pesquisa do Programa Estruturar
(2015), em média, 101 crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho
infantil, apresentam nenhuma instrução ou apenas a primeira fase do ensino fundamental
incompleto. Dado que ajuda na comprovação de que a situação de vulnerabilidade
socioeconômica resulta em trabalho infantil e desencadeia uma série de outras violações
de direitos básicos, como o abandono da escola. Algumas modalidades de trabalho
infantil existentes no território são: o trabalho doméstico, o trabalho no tráfico, a
exploração sexual de crianças e adolescentes, sendo as últimas, duas das piores formas
de trabalho infantil segundo a Organização internacional do Trabalho (OIT).

É nesse contexto de vulnerabilidade apresentado que o Coletivo da Cidade desenvolve
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sua atuaçao há 06 anos na Cidade Estrutural. Destaca-se como uma organizaçao de
referência no DF que atua diretamente com uma média de 300 crianças, adolescentes e
suas famílias, com foco no combate às violações de direitos. Apostando no protagonismo
e na formação política desse público como forma de prevenção e enfrentamento de tal
realidade, oferece o sen/iço de convivência e fortalecimento de vínculos, desenvolve uma
serie de pesquisas organizadas no âmbito do Obsen/atório da Criança e do Adolescente
(OCA), apontando a importância da relação entre Estado e comunidade mediada pelos
equipamentos públicos da cidade.

Atualmente o Coletivo da Cidade realiza um serviço de convivência e fortalecimento de
vínculos em parceria com a Sedestmidh, por meio da qual são atendidas diariamente 100
crianças de O6 a 17 anos. Outras 200 crianças e adolescentes participam do projeto
Cidade Educadora, resultado de uma parceria entre o Coletivo, Conselho da Criança e do
Adolescente e Secretaria da Criança. O Cidade Educadora se propõe vincular a educação
ao território da Estrutural e às familias, considerando a formação dos sujeitos da educação
como inseparável das relações e transformações ocorridas no ambiente, a partir do
entendimento do caráter territorial dos processos educacionais na escola e na cidade
pretendendo qualificar o território convertendo-o em território educador.

Quanto ao perfil sociodemográfico do público beneficiário do projeto, é de notar que o
Coletivo da Cidade, comprometido com o sentido da convivência entre as crianças e
adolescentes, suas famílias e a comunidade, bem como com o fortalecimento dos vínculos
entre elas no território, obedece as regras da assistência social nos serviços prestados
(notadamente, Resolução CNAS n° 109/2009). Em consequência, os beneficiários do
projeto são crianças e adolescentes atendidos com base nos critérios ali estabelecidos,
qual sejam, as encaminhadas pelos sen/iços da proteção social especial (Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil - PETI; serviço de proteção social especial a indivíduos e
famílias) ou reconduzidas ao convívio familiar, após medida protetiva de acolhimento;
crianças, adolescentes e jovens com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do
BPC, bem como aquelas cujas famílias são beneficiárias de programas de transferência de
renda ou com precário acesso a renda e a serviços públicos e com dificuldades para
manter-se.

Também têm prioridade adolescentes e jovens egressos de medida socioeducativa de
internação ou em cumprimento de outras medidas socioeducativas em meio aberto ou,
ainda, egressos de medida de proteção, conforme disposto na Lei no 8.069, de 13 de
julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; adolescentes e jovens do
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI e egressos ou vinculados a
programas de combate á violência e ao abuso e à exploração sexual. Enfim,
adolescentes fora da escola.

Apesar de nesses 06 (seis) anos de sua atuação formal na Estrutural o Coletivo da
Cidade ter estabelecido diversas parcerias que viabilizaram e fortaleceram as ações
desenvolvidas pela entidade, a infraestrutura que dá suporte aos projetos eh quase que
inteiramente resultado de doações e, por essa razão, nem sempre em estado ideal de
funcionamento ou adequadas as melhores condições de trabalho. Mesmo que tenha
ampliado consideravelmente o escopo de sua atuação e o público atendido a estrutura
física da organização não se ampliou na mesma proporção, o que acaba gerando um
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sacrifício maior da equipe de trabalho para o alcance das metas dos projetos realizados
na instituiçao.

A sede do Coletivo da Cidade, localizada na Cidade Estrutural, dispõe de oito salas, área
externa com quadra esportiva, cozinha, despensa e três banheiros, sendo que três salas
são utilizadas para a equipe de trabalho e voluntários, a saber:

ø Sala de coordenação, composta por dois computadores distribuídos em duas
mesas individuais com cadeiras acolchoadas, impressora multifuncional, telefone,
arquivo e dois armários, em um espaço fisico de 9m2;

‹› Sala de coordenação pedagógica e do Serviço Social contando com mesa, dois
computadores em mesas individuais, três armários e duas cadeiras acolchoadas,
em um espaço de 9m2;

ø Sala de psicologia contando com arquivo, mesa, cadeira acolchoada e duas
cadeiras de plástico, onde são realizadas atendimentos individuais com as
crianças, adolescentes e famílias em espaço de 6m2.

z Sala de atividades com aproximadamente 36m2, onde são realizadas atividades
pedagógicas e refeições;

ø Biblioteca (ecoteca) e sala de vídeo, com 28m2;
e Sala de oficinas de direitos, inglês, francês, espanhol, violão, xadrez, break, rádio,

apoio pedagógico, jogos cooperativos, artes e teatro para as crianças e
adolescentes, em espaço de aproximadamente 19m2.

A instituição ainda conta com uma cozinha, com aproximadamente 10m2 e uma
despensa de 9m2, contendo duas geladeiras, um freezer, fogão de 6 bocas com pia e
balcão, instalações necessárias à preparação diária de alimentos.

Como o público atendido hoje é de 300 (trezentas) crianças e adolescentes, com
300 (trezentas) refeições diárias servidas e uma equipe de 30 (trinta) colaboradores
contratados, fora voluntários, essa estrutura tem sido cada vez mais insuficiente para
assegurar o conforto e qualidade dos trabalhos realizados. Considerando que o espaço
externo possui ampla área livre, espera-se com o apoio do Fundo da Criança e
Adolescente do DF, adquirir uma uma cozinha industrial em container, com despensa,
montada e equipada com instrumentos e eletrodomésticos apropriados para a
produção de grandes quantidades de alimentos, garantindo a agilidade, qualidade do
produto e condições apropriada de trabalho na entrega das refeições diárias que são
oferecidas como parte do serviço de convivência.

Além da cozinha, avalia-se de extrema importância a instalação de um novo espaço de
escritório em que a equipe de trabalho da entidade possa realizar atividades básicas
de manutenção administrativa dos projetos, bem como a melhor estruturação dos
espaços onde acontecem as atividades fins, em que participam as crianças e
adolescentes, com materiais próprios para os objetivos pedagógicos, ao invés dos
adaptados que vem sendo utilizados.

Como dito anteriormente, um dos princípios do trabalho do Coletivo da Cidade é a
articulação com os sen/iços públicos do território e fora dele, no sentido de promover o
acesso das famílias atendidas e garantia de continuidade nos processos e tratamentos
iniciados. Entretanto, um dos empecilhos mais básicos e primários que via de regra as
famílias enfrentam é a dificuldade de mobilidade nos espaços da cidade e,
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sacrifício maior da equipe de trabalho para o alcance das metas dos projetos realizados
na instituição.

, A sede do Coletivo da Cidade, localizada na Cidade Estrutural, dispõe de oito salas, área
I externa com quadra esportiva, cozinha, despensa e três banheiros, sendo que três salas

l são utilizadas para a equipe de trabalho e voluntários, a saber:

e Sala de coordenação, composta por dois computadores distribuidos em duas
mesas individuais com cadeiras acolchoadas, impressora multifuncional, telefone,
arquivo e dois armários, em um espaço fisico de 9m2;

e Sala de coordenação pedagógica e do Serviço Social contando com mesa, dois
computadores em mesas individuais, três armários e duas cadeiras acolchoadas,
em um espaço de 9m2;

e Sala de psicologia contando com arquivo, mesa, cadeira acolchoada e duas
cadeiras de plástico, onde são realizadas atendimentos individuais com as
crianças, adolescentes e familias em espaço de 6m2.

e Sala de atividades com aproximadamente 36m2, onde são realizadas atividades
pedagógicas e refeições;

e Biblioteca (ecoteca) e sala de vídeo, com 28m2;
e Sala de oficinas de direitos, inglês, francês, espanhol, violão, xadrez, break, rádio,

apoio pedagógico, jogos cooperativos, aites e teatro para as crianças e
adolescentes, em espaço de aproximadamente 19m2.

A instituição ainda conta com uma cozinha, com aproximadamente 10m2 e uma
despensa de 9m2, contendo duas geladeiras, um freezer, fogão de 6 bocas com pia e
balcão, instalações necessárias â preparação diária de alimentos.

Como o público atendido hoje e de 300 (trezentas) crianças e adolescentes, com
300 (trezentas) refeições diárias servidas e uma equipe de 30 (trinta) colaboradores
contratados, fora voluntários, essa estrutura tem sido cada vez mais insuficiente para
assegurar o conforto e qualidade dos trabalhos realizados. Considerando que o espaço
externo possui ampla área livre, espera-se com o apoio do Fundo da Criança e
Adolescente do DF, adquirir uma uma cozinha industrial em container, com despensa,
montada e equipada com instrumentos e eletrodomésticos apropriados para a
produção de grandes quantidades de alimentos, garantindo a agilidade, qualidade do
produto e condições apropriada de trabalho na entrega das refeições diárias que são
oferecidas como parte do serviço de convivência.

Além da cozinha, avalia-se de extrema importância a instalação de um novo espaço de
escritório em que a equipe de trabalho da entidade possa realizar atividades básicas
de manutenção administrativa dos projetos, bem como a melhor estruturação dos
espaços onde acontecem as atividades fins, em que participam as crianças e
adolescentes, com materiais próprios para os objetivos pedagógicos, ao invês dos
adaptados que vem sendo utilizados.

Como dito anteriormente, um dos princípios do trabalho do Coletivo da Cidade ê a
articulação com os serviços públicos do território e fora dele, no sentido de promover o
acesso das familias atendidas e garantia de continuidade nos processos e tratamentos
iniciados. Entretanto, um dos empecilhos mais básicos e primários que via de regra as
familias enfrentam é a dificuldade de mobilidade nos espaços da cidade e,
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sacrifício maior da equipe de trabalho para o alcance das metas dos projetos realizados
na instituiçao.

A sede do Coletivo da Cidade, localizada na Cidade Estrutural, dispõe de oito salas, área
externa com quadra esportiva, cozinha, despensa e três banheiros, sendo que três salas
são utilizadas para a equipe de trabalho e voluntários, a saber:

ø Sala de coordenação, composta por dois computadores distribuídos em duas
mesas individuais com cadeiras acolchoadas, impressora multifuncional, telefone,
arquivo e dois armários, em um espaço fisico de 9m2;

‹› Sala de coordenação pedagógica e do Serviço Social contando com mesa, dois
computadores em mesas individuais, três armários e duas cadeiras acolchoadas,
em um espaço de 9m2;

ø Sala de psicologia contando com arquivo, mesa, cadeira acolchoada e duas
cadeiras de plástico, onde são realizadas atendimentos individuais com as
crianças, adolescentes e famílias em espaço de 6m2.

z Sala de atividades com aproximadamente 36m2, onde são realizadas atividades
pedagógicas e refeições;

ø Biblioteca (ecoteca) e sala de vídeo, com 28m2;
e Sala de oficinas de direitos, inglês, francês, espanhol, violão, xadrez, break, rádio,

apoio pedagógico, jogos cooperativos, artes e teatro para as crianças e
adolescentes, em espaço de aproximadamente 19m2.

A instituição ainda conta com uma cozinha, com aproximadamente 10m2 e uma
despensa de 9m2, contendo duas geladeiras, um freezer, fogão de 6 bocas com pia e
balcão, instalações necessárias à preparação diária de alimentos.

Como o público atendido hoje é de 300 (trezentas) crianças e adolescentes, com
300 (trezentas) refeições diárias servidas e uma equipe de 30 (trinta) colaboradores
contratados, fora voluntários, essa estrutura tem sido cada vez mais insuficiente para
assegurar o conforto e qualidade dos trabalhos realizados. Considerando que o espaço
externo possui ampla área livre, espera-se com o apoio do Fundo da Criança e
Adolescente do DF, adquirir uma uma cozinha industrial em container, com despensa,
montada e equipada com instrumentos e eletrodomésticos apropriados para a
produção de grandes quantidades de alimentos, garantindo a agilidade, qualidade do
produto e condições apropriada de trabalho na entrega das refeições diárias que são
oferecidas como parte do serviço de convivência.

Além da cozinha, avalia-se de extrema importância a instalação de um novo espaço de
escritório em que a equipe de trabalho da entidade possa realizar atividades básicas
de manutenção administrativa dos projetos, bem como a melhor estruturação dos
espaços onde acontecem as atividades fins, em que participam as crianças e
adolescentes, com materiais próprios para os objetivos pedagógicos, ao invés dos
adaptados que vem sendo utilizados.

Como dito anteriormente, um dos princípios do trabalho do Coletivo da Cidade é a
articulação com os sen/iços públicos do território e fora dele, no sentido de promover o
acesso das famílias atendidas e garantia de continuidade nos processos e tratamentos
iniciados. Entretanto, um dos empecilhos mais básicos e primários que via de regra as
famílias enfrentam é a dificuldade de mobilidade nos espaços da cidade e,
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principalmente, fora dela. Por essa razão, cotidianamente, para dar suporte aos
atendidos, o Coletivo da Cidade precisa dispor de automóveis de seus colaboradores
contratados ou voluntários, o que acaba sendo um ônus a mais para a equipe já tão
comprometida. Desta forma, a aquisição de um veículo de pequeno porte, mas com
capacidade ampliada de passageiros atenderá com qualidade as demandas semanais
de prover o acesso a serviços médicos, odontológicos, ou ainda culturais e
pedagógicos de crianças e adolescentes que participam dos projetos do Coletivo da
Cidade.

Por fim, o aumento do tamanho da equipe de trabalho, que passou em um curto
período de tempo de 05 (cinco) para 30 (trinta) colaboradores, demanda uma
capacidade de gestão democrática ainda maior, em um processo de escuta que possa
garantir a participação ao mesmo tempo em que garanta o foco na missão e nas metas
institucionais. Diante disso, entende-se de grande relevância a contratação de
profissional especializado em Gerenciamento de Projetos Participativos que
compartilhe knowhow e ferramentas de trabalho necessários para essa nova estrutura
organizativa.

3.5.0bjetlvos:

Geral
Promover o desenvolvimento e a sustentabilidade institucional do Coletivo da Cidade por
meio de aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais para a melhoria
das atividades realizadas diariamente pelo Coletivo e promover a gestao organizaclona e
a qualificação de gestores e trabalhadores

Específicos

.t-wwe

. Aquisição de um automóvel com 7 lugares
Aquisição e Instalação de Cozinha Industrial, Despensa e Escritório

. Aquisição de Equipamentos e Utensílios para Cozinha Industrial
Aquisição de Equipamentos e Materiais para melhoria dos espaços físicos das
atividades

5. Aquisição de Material Recreativo e Audiovisual
6. Formação em Gerenciamento de Projetos Participativos

3.6.Metas:

Q N° DA META Í META I RESULTADO
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Aquisiçao de um automóvel
para 7 lugares e Carreta de
carga

Automóvel
adquirido
Carreta adquirida

IB Aquisiçao e instalaçao de
Cozinha Industrial, Despensa e
Escritório em container

Cozinha e
despensa
instaladas em
container

Escritório
instalado em
container

Ill ° Aquisiçao de equipamentos e
utensílios para a cozinha
industrial

Cozinha industrial
equipada com
materiais e
utensílios
adquiridos

Aquisição de Equipamentos e
materiais para melhoria dos
espaços físicos das atividades

Equipamentos e
materiais
adquiridos.
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V ø Aquisição de Material ' Mateflals de USO
Recreativo e Audiovisual Rec_rea_t'V° eAudiovisual
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apropriados na
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proposta.

4. METODOLOGIA

A metodologia adotada para o cumprimento dos objetivos do projeto será organizada em
ações que acontecerão de maneira simultânea, processual e contínua. As metas
dividem-se assim nas seguintes ações:

I. Aquisição de um automóvel para 7 lugares e de uma carreta de transporte de cargas

AÇÃO 1: Pesquisa e cotação de valores e efetivação da compra do automóvel
Equipe Envolvida: Coordenador e Auxiliar Administrativo

O automóvel sera adquirido pela instituição na perspectiva de fortalecer o trabalho da equipe técnica
‹-f¡Ê;\d~
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e solucionar a intensa demanda envolvendo transporte e mobilidade para as crianças, adolescentes
e famílias atendidas pela instituição em casos específicos que se faça necessário; bem como para a
realização de visitas domiciliares as famílias atendidas pela instituição garantidas com maior conforto
e segurança.
Além disso, com a compra do automóvel o transporte de doações para a instituição será viabilizado
com maior celeridade.

Il. Aquisição e Instalação de Cozinha Industrial, Despensa e Escritório

AÇÃO 1: Pesquisa e cotação de valores e efetivação da aquisição e instalação da cozinha
industrial, despensa e escritório.
Equipe Envolvida: Coordenador e Auxiliar Administrativo

Com a instalação de uma cozinha industrial, despensa a instituição será possível a preparação de
300 refeições diárias atendendo o público com maior qualidade, segurança e excelência. Além disso,
o armazenamento de itens alimentícios procederá com segurança e observância de critérios de
vigilância sanitária
Com a instalação do escritório, a instituição poderá contar com central de trabalho equipada para
equipe administrativa e técnica, qualificando assim o atendimento ao público e garantindo maior
eficiência, celeridade e excelência no serviço prestado.

Ill. Aquisição de equipamentos e utensílios para a cozinha industrial

AÇÃO 1: Pesquisa e cotação de valores e efetivação da aquisição de materiais de
cozinha industrial Ç
Equipe Envolvida: Coordenador, Auxiliar Administrativo e Cozinheiro Chefe

Com a aquisição de equipamentos e utensílios para a cozinha da instituição, garantir-se-a um espaço
de trabalho equipado adequadamente para seu pleno funcionamento.

IV: Aquisição de Equipamentos e materiais para melhoria dos espaços físicos das
atividades

AÇÃO 1: Pesquisa e cotação de valores e efetivação da aquisição de materiais para
melhoria dos espaço de trabalho
Equipe Envolvida: Coordenador, Auxiliar Administrativo e Pedagoga

Com a aquisição de equipamentos e materiais adequados para o espaço físico, viabilizar-se-a uma
central de trabalho equipada para equipe administrativa e técnica, além de equipar de maneira
qualificada os demais espaços físicos de atendimento ao público garantindo excelência no serviço
prestado pela instituição

V: Aquisição de Material Recreativo e Audiovisual

AÇÃO 1: Pesquisa e cotação de valores e efetivação da aquisição de materiais recreativos
e audiovisuais tíâl»
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cozinha industrial Ç
Equipe Envolvida: Coordenador, Auxiliar Administrativo e Cozinheiro Chefe

Com a aquisição de equipamentos e utensílios para a cozinha da instituição, garantir-se-a um espaço
de trabalho equipado adequadamente para seu pleno funcionamento.

atIV: Aquisiçao de Equipamentos e materiais para melhoria dos espaços físicos das
atividades

AÇÃO 1: Pesquisa e cotação de valores e efetivação da aquisição de materiais para
melhoria dos espaço de trabalho
Equipe Envolvida: Coordenador, Auxiliar Administrativo e Pedagoga

Com a aquisição de equipamentos e materiais adequados para o espaço físico, viabilizar-se-a uma
central de trabalho equipada para equipe administrativa e tecnica, além de equipar de maneira
qualificada os demais espaços físicos de atendimento ao público garantindo excelência no serviço
prestado pela instituição

naV: Aquisiçao de Material Recreativo e Audiovisual

AÇÃO 1: Pesquisa e cotação de valores e efetivação da aquisição de materiais recreativos
e audiovisuais A _

(Ef g; LJ
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e solucionar a intensa demanda envolvendo transporte e mobilidade para as crianças, adolescentes
e famílias atendidas pela instituição em casos específicos que se faça necessário; bem como para a
realização de visitas domiciliares as famílias atendidas pela instituição garantidas com maior conforto
e segurança.
Além disso, com a compra do automóvel o transporte de doações para a instituição será viabilizado
com maior celeridade.

Il. Aquisição e Instalação de Cozinha Industrial, Despensa e Escritório

AÇÃO 1: Pesquisa e cotação de valores e efetivação da aquisição e instalação da cozinha
industrial, despensa e escritório.
Equipe Envolvida: Coordenador e Auxiliar Administrativo

Com a instalação de uma cozinha industrial, despensa a instituição será possível a preparação de
300 refeições diárias atendendo o público com maior qualidade, segurança e excelência. Além disso,
o armazenamento de itens alimentícios procederá com segurança e observância de critérios de
vigilância sanitária
Com a instalação do escritório, a instituição poderá contar com central de trabalho equipada para
equipe administrativa e técnica, qualificando assim o atendimento ao público e garantindo maior
eficiência, celeridade e excelência no serviço prestado.

Ill. Aquisição de equipamentos e utensílios para a cozinha industrial

AÇÃO 1: Pesquisa e cotação de valores e efetivação da aquisição de materiais de
cozinha industrial Ç
Equipe Envolvida: Coordenador, Auxiliar Administrativo e Cozinheiro Chefe

Com a aquisição de equipamentos e utensílios para a cozinha da instituição, garantir-se-a um espaço
de trabalho equipado adequadamente para seu pleno funcionamento.

IV: Aquisição de Equipamentos e materiais para melhoria dos espaços físicos das
atividades

AÇÃO 1: Pesquisa e cotação de valores e efetivação da aquisição de materiais para
melhoria dos espaço de trabalho
Equipe Envolvida: Coordenador, Auxiliar Administrativo e Pedagoga

Com a aquisição de equipamentos e materiais adequados para o espaço físico, viabilizar-se-a uma
central de trabalho equipada para equipe administrativa e técnica, além de equipar de maneira
qualificada os demais espaços físicos de atendimento ao público garantindo excelência no serviço
prestado pela instituição

V: Aquisição de Material Recreativo e Audiovisual

AÇÃO 1: Pesquisa e cotação de valores e efetivação da aquisição de materiais recreativos
e audiovisuais tíâl»
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Equipe Envolvida: Coordenador, Auxiliar Administrativo e Pedagoga

Com a aquisição de materiais recreativos e audiovisuais, as oficinas e atividades acontecerão com
maior diversidade e qualidade. Dessa forma as crianças e adolescentes atendidas participantes das
atividades terão maior aproveitamento em seu desenvolvimento

Vl: Formaçao em Gerenciamento de Projetos Participativos

AÇÃO 1: Contratação de um profissional especialista em metodologia de gerenciamento de
projetos participativos
Equipe envolvida: membros da gestão da instituição, membros voluntários da instituição e
profissional capacitado em metodologia de gerenciamento de projetos participativos

Com a realização de tal processo de formaçao, garantir se á as ferramentas de trabalho necessárias
para que a equipe possa conduzir o trabalho de gestão democrática da instituição em sua estrutura
organizacional de maneira eficiente e eficaz.

CURSO DE CAPACITAÇÃO

'Tema Conteúdo Objetivo Duração/ Palestrante Local
Carga
Horária

Formação em . 1- Conceitos Garantir a 60 horas Profissional Coletivo
Ge,-enC¡amen›¡O de projetos par-iiçipaçãg contratado da Cidade
de projetos DHFÍICIDFWVOS comunitária na

gestao do

T ,empreendedori C¡dade e O
Smo Somal' fortalecimento da

instituição com
foco em sua
missão,visão e
valores.

Participativos

3- Conhecendo
experiências
exitosas de
mobilização
comunitária

4- Como
mobilizar a

comunidade
para a

transformaçao
local

5- O papel dos
agentes de

8

Equipe Envolvida: Coordenador, Auxiliar Administrativo e Pedagoga

Com a aquisição de materiais recreativos e audiovisuais, as oficinas e atividades acontecerão com
maior diversidade e qualidade. Dessa forma as crianças e adolescentes atendidas participantes das
atividades terão maior aproveitamento em seu desenvolvimento

Vl: Formação em Gerenciamento de Projetos Participativos

AÇÃO 1: Contratação de um profissional especialista em metodologia de gerenciamento de
projetos participativos
Equipe envolvida: membros da gestão da instituição, membros voluntários da instituição e
profissional capacitado em metodologia de gerenciamento de projetos participativos

Com a realização de tal processo de formação, garantir-se-á âs ferramentas de trabalho necessárias
para que a equipe possa conduzir o trabalho de gestão democrática da instituição em sua estrutura
organizacional de maneira eficiente e eficaz.

ou

1 CURSO DE CAPACITAÇÃO

Tema Conteúdo Objetivo Duração/ Palestrante I§Local
I , Carga Ç

Horária I Ç

Formação em . 1- Conceitos Garantir a 60 horas I Profissional Coletivo 1
`GerenC¡amemO de projetos partiçipaçãg contratado da Cidade 1
(de projetos Ç, DHFUCIDGÍIVOS comunitária na 1

IIDEIIWIICIIDEIIIVOS I 2 Conceitos de 9`e?tÍ`O dg1 ' ICQ e ivo a 1 1
I I ,empreendedori Udade e O 1 I ÇI

I SITIO S°CIaI' Ifortalecimento da I 1
, institui ão com I

3- Conhecendo , Ç
I experiências IOCO em sua 1I . .. . ., I
Íi . V O 6, I exitosas de Imssao” Isa , I
, mobilização VaIOIeS' I I 1

comunitária ÂI 1 j

4- Como
mobilizar a

comunidade Êj
1 É para a I

:I transformação Ç i
` local I

I . I
I I

5-O papel dos ,I 1
j 1Ç agentes de

-f'i"-___'-fi__. O \"""`-`_____\
â
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Equipe Envolvida: Coordenador, Auxiliar Administrativo e Pedagoga

Com a aquisição de materiais recreativos e audiovisuais, as oficinas e atividades acontecerão com
maior diversidade e qualidade. Dessa forma as crianças e adolescentes atendidas participantes das
atividades terão maior aproveitamento em seu desenvolvimento

Vl: Formaçao em Gerenciamento de Projetos Participativos

AÇÃO 1: Contratação de um profissional especialista em metodologia de gerenciamento de
projetos participativos
Equipe envolvida: membros da gestão da instituição, membros voluntários da instituição e
profissional capacitado em metodologia de gerenciamento de projetos participativos

Com a realização de tal processo de formaçao, garantir se á as ferramentas de trabalho necessárias
para que a equipe possa conduzir o trabalho de gestão democrática da instituição em sua estrutura
organizacional de maneira eficiente e eficaz.

CURSO DE CAPACITAÇÃO

'Tema Conteúdo Objetivo Duração/ Palestrante Local
Carga
Horária

Formação em . 1- Conceitos Garantir a 60 horas Profissional Coletivo
Ge,-enC¡amen›¡O de projetos par-iiçipaçãg contratado da Cidade
de projetos DHFÍICIDFWVOS comunitária na

gestao do

T ,empreendedori C¡dade e O
Smo Somal' fortalecimento da

instituição com
foco em sua
missão,visão e
valores.

Participativos

3- Conhecendo
experiências
exitosas de
mobilização
comunitária

4- Como
mobilizar a

comunidade
para a

transformaçao
local

5- O papel dos
agentes de
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transformaçao
local em
projetos

participativos

6- O
fortalecimento
institucional por

meio de
projetos

participativos

5. PLANO DE APLICAÇÃO
5.1 Subvenção Social (despesas de custeio)

Descrição do Item (descrever todas
No Item as especificações dos bens a serem

adquiridos, sem a indicação de
marca).

Quanti
dade

Unida
de de
medid
a

Valor unitário Valor total

1 Assadeira folha flandres 58×70cm 4 R$ 41,00 R$ 164,00

2 Formas para bolo com furo 18 cm 10 R$ 14,00 R$ 140,00

Assadeira redonda alta reforçada de
3 aluminio fosca 36x7cm 10 R$ 16,00 R$ 160,00

Forma Antiaderente Com Fundo
4 Removível Preta 26 X 6,5 Cm 2 R$ 30,00 R$ 60,00

Kit Forma De Alumínio Para
5 Empada 12 Unidades N° 0 10 R$9,99 R$99,90

6 Formas para pizza 5 R$ 35,00 R$ 175,00

7 Luvas térmicas 2 R$ 36,00 R$ 72,00

Conjunto de Assadeiras Refratárias
8 10 Peças 1 R$ 129,90 R$ 129,90

Frigideira Profissional Aluminio
9 Antiaderente 38cm 7,1 L 1 R$ 220,00 R$ 220,00

10 Abridor de latas aço 1 R$ 15,00 R$ 15,00

11 Descascador de legumes plástico 2 R$ 9,00 R$ 18,00

9

I transformaçao I
local em
projetos

i participativos

6- O
fortalecimento
institucional por

meio de
projetos

participativos
I
I i

:IJ

5. PLANO DE APLICAÇAO
5.1 Subvenção Social (despesas de custeio)

N° Item

Descrição do Item (descrever todas
as especificações dos bens a serem
adquiridos, sem a indicação de
marca).

Ariun-

otianti de de 1
Unida

dade j medid 1
A I

Valor unitário
i I

Valor total

1 Assadeira folha flandres 58×70cm M4-.-_-~ 4 R$ 41,00 R$ 164,00

I

1'

2 Formas para bolo com furo 18 cm 10Ç R$ 14,00 R$ 140,00

3
Assadeira redonda alta reforçada de
aluminio fosca 36x7cm

_I
I

10 R$ 16,00 R$ 160,00

4
Forma Antiaderente Com Fundo
Removível Preta 26 X 6,5 Cm

r
I

2 I R$ 30,00 R$ 60,00

5
Kit Forma De Alumínio Para
Empada 12 Unidades N° 0 10 R$9,99 R$99,90

6 Formas para pizza 5 R$ 35,00 R$ 175,00

7 Luvas térmicas 2
I

R$ 36,00 R$ 72,00

8
Conjunto de Assadeiras Refratárias
10 Peças 1 1 R$ 129,90 R3 129,90

9
Frigideira Profissional Alumínio
Antiaderente 38cm 7,1 L

--na4--A;42

I

1 I R$ 220,00 RÍIE» 220,00

10 Abridor de latas aço 1 R$ 15,00 R$ 15,00
2 11-22

Descascador de legumes plástico
|
1

2 I R$ 9,00 R$ 18,00

'T

9

transformaçao
local em
projetos

participativos

6- O
fortalecimento
institucional por

meio de
projetos

participativos

5. PLANO DE APLICAÇÃO
5.1 Subvenção Social (despesas de custeio)

Descrição do Item (descrever todas
No Item as especificações dos bens a serem

adquiridos, sem a indicação de
marca).

Quanti
dade

Unida
de de
medid
a

Valor unitário Valor total

1 Assadeira folha flandres 58×70cm 4 R$ 41,00 R$ 164,00

2 Formas para bolo com furo 18 cm 10 R$ 14,00 R$ 140,00

Assadeira redonda alta reforçada de
3 aluminio fosca 36x7cm 10 R$ 16,00 R$ 160,00

Forma Antiaderente Com Fundo
4 Removível Preta 26 X 6,5 Cm 2 R$ 30,00 R$ 60,00

Kit Forma De Alumínio Para
5 Empada 12 Unidades N° 0 10 R$9,99 R$99,90

6 Formas para pizza 5 R$ 35,00 R$ 175,00

7 Luvas térmicas 2 R$ 36,00 R$ 72,00

Conjunto de Assadeiras Refratárias
8 10 Peças 1 R$ 129,90 R$ 129,90

Frigideira Profissional Aluminio
9 Antiaderente 38cm 7,1 L 1 R$ 220,00 R$ 220,00

10 Abridor de latas aço 1 R$ 15,00 R$ 15,00

11 Descascador de legumes plástico 2 R$ 9,00 R$ 18,00
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Tesoura Para Cozinha Aço Inox
21,5cm Cabo Pp E. R$ 25,00 R$ 25,00

Jogo de facas Lâminas em Aço Inox
e Cabos de Policarbonato e Fibra
de Vidro com Estojo 6 Peças R$ 692,00 R$692,00

Colheres para servir em nylon R$ 15,00 R$ 75,00

Escumadeira Grande - Linha
Profissional - Diâmetro 20cm/Cabo
26cm R$ 83,00 R$ 83,00

Escorredor Multiuso Aço Inox 21 cm R$ 18,00 R$ 18,00

Escorredor Para Massas Inox 24cm R$ 24,00 R$ 48,00

Garfo Trinchante Aço Inox Para
Cozinha R$ 27,00 R$ 81,00

Medidores de colher para receitas 5
peças R$ 23,00 R$ 23,00

Ralador Inox 4 faces para legumes R$ 18,00 R$ 18,00

Tabua de Corte 50 x 30cm em
Polietileno Branco R$ 47,60 R$ 142,80

Tigela Bowl Em Inox R$ 25,00 R$ 125,00

Tacho Polido Fundido Batido Tampa
N” 55cm Alumínio 30 Litros R$ 289,90 R$ 289,90

Panela Grande N° 38 Aluminio
Fundido Batido Grosso 14 Litros R$ 120,00 R$ 120,00

Concha De Cozinha Em Silicone
Maciço 28 Cm R$ 18,00 R$ 36,00

Espátulas de bolo R$ 9,90 R$ 19,80

Pegador de macarrão Inox R$ 14,90 R$ 29,80

Funülnox R$ 19,90 R$ 19,90

Faca Para Churrasco Inox R$ 2,30 R8 331,20

Colher Mesa Inox R$ 2,30 R$ 331,20

Garfo Mesa Inox R$ 2,30 R$ 331,20

Jogo de talheres para servir R$ 23,33 R$ 139,98

Jogo de pratos rasos plastico R$ 4,18 R$ 334,40

Jogo de pratos fundos plastico R$ 4,18 R$ 334,40

10

Tesoura Para Cozinha Aço Inox
21,5cm Cabo Pp ë. II

I R$ 25,00 R$ 25,00

Jogo de facas Lâminas em Aço Inox
e Cabos de Policarbonato e Fibra
de Vidro com Estojo 6 Peças R$ 692,00 R$692,00

Colheres para servir em nylon R$ 15,00 R$ 75,00

r¬I _Escumadeira Grande Linha
Profissional - Diâmetro 20cm/Cabo
26cm R$ 83,00 R$ 83,00

Escorredor Multiuso Aço Inox 21 cm R$ 18,00 R$ 18,00

Escorredor Para Massas Inox 24cm 2 I R$ 24,00 R$ 48,00

Garfo Trinchante Aço Inox Para
Cozinha R$ 27,00 R$ 81,00

Medidores de colher para receitas 5
peças R$ 23,00 R$ 23,00 I

Iji
1I,

`¬

Ralador Inox 4 faces para legumes R$ 18,00 R$ 18,00

Tabua de Corte 50 x 30cm em
Polietileno Branco R$ 47,60 R$ 142,80

Tigela Bowl Em Inox R$ 25,00 R$ 125,00

Tacho Polido Fundido Batido Tampa
N° 55cm Alumínio 30 Litros R$ 289,90 R$ 289,90

Panela Grande N° 38 Aluminio
Fundido Batido Grosso 14 Litros R$ 120,00 R$ 120,00

Concha De Cozinha Em Silicone
Maciço 28 Cm R$ 18,00

I

R$ 36,00
I

Espátulas de bolo R$ 9,90 R$ 19,80

Pegador de macarrão Inox R$ 14,90 R$ 29,80

Funülnox R$ 19,90 R$ 19,90

Faca Para Churrasco Inox R$ 2,30 R$ 331 ,20
, I
i
'Í

Colher Mesa Inox R$ 2,30 R$ 331,20

Garfo Mesa Inox R$ 2,30 R$ 331,20

Jogo de talheres para servir 6 , R$ 23,33 R$ 139,98

Jogo de pratos rasos plastico 00I
L

R$ 4.10 R$ 334,40
i

`i
,IiiiiiI

II
I

J,

Jogo de pratos fundos plastico , 80
I

R$4,18 R$ 334,40
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Tesoura Para Cozinha Aço Inox
21,5cm Cabo Pp E. R$ 25,00 R$ 25,00

Jogo de facas Lâminas em Aço Inox
e Cabos de Policarbonato e Fibra
de Vidro com Estojo 6 Peças R$ 692,00 R$692,00

Colheres para servir em nylon R$ 15,00 R$ 75,00

Escumadeira Grande - Linha
Profissional - Diâmetro 20cm/Cabo
26cm R$ 83,00 R$ 83,00

Escorredor Multiuso Aço Inox 21 cm R$ 18,00 R$ 18,00

Escorredor Para Massas Inox 24cm R$ 24,00 R$ 48,00

Garfo Trinchante Aço Inox Para
Cozinha R$ 27,00 R$ 81,00

Medidores de colher para receitas 5
peças R$ 23,00 R$ 23,00

Ralador Inox 4 faces para legumes R$ 18,00 R$ 18,00

Tabua de Corte 50 x 30cm em
Polietileno Branco R$ 47,60 R$ 142,80

Tigela Bowl Em Inox R$ 25,00 R$ 125,00

Tacho Polido Fundido Batido Tampa
N” 55cm Alumínio 30 Litros R$ 289,90 R$ 289,90

Panela Grande N° 38 Aluminio
Fundido Batido Grosso 14 Litros R$ 120,00 R$ 120,00

Concha De Cozinha Em Silicone
Maciço 28 Cm R$ 18,00 R$ 36,00

Espátulas de bolo R$ 9,90 R$ 19,80

Pegador de macarrão Inox R$ 14,90 R$ 29,80

Funülnox R$ 19,90 R$ 19,90

Faca Para Churrasco Inox R$ 2,30 R8 331,20

Colher Mesa Inox R$ 2,30 R$ 331,20

Garfo Mesa Inox R$ 2,30 R$ 331,20

Jogo de talheres para servir R$ 23,33 R$ 139,98

Jogo de pratos rasos plastico R$ 4,18 R$ 334,40

Jogo de pratos fundos plastico R$ 4,18 R$ 334,40
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37 Jogo de pratos sobremesa plastico 80
I

R$ 4,18 R$ 334,40

38 Jogo de copos 78 copos plastico , 78 R$ 4,67 R$ 364,26

Lixeira de plástico com roda 100 `
39 litros 2 R$ 180,00 R$ 360,00

Panela de Pressão com
Fechamento Externo 11,4 .

38 Litros l 1
l

R$ 190,00 R$ 190,00

Panela de Pressao com
Fechamento Externo 7,6

39 Litros 1 R$ 139,00 R$ 139,00

TOTAL
R$

6.290,04-

5.1.4. Sen/iços de Terceiros~ Pessoa Jurídica

Natureza da Despesa Quantidade/Unidade De
~ medida

Descrever todas as especificaçoes
dos materiais a serem adquiridos,
sem indicação de marca.

Valor
Unitário
(média de

referência)*

Valor total

N° Serviços de terceiros MEI

1 Serviços de terceiros 1
Pessoa Jurídica (MEI):

ç *
Curso de formaçao

Contratação de Profissional
Oficineiro que Ministrará o j
Curso

12.000,00 12.000,00

TOTAL GERAL I 12.000,00

5.2. Auxilio Investimento

5.2.1 Bens Permanentes

__z

11

37 Jogo de pratos sobremesa plastico
W ' "Ii" ' `

I 30 I R3 4,13 I R3 334,40

38 Jogo de copos 78 copos plastico ; T3 R$4,07 R$ 364,26

39 I litros
I Lixeira de plástico com roda 100

3 2 I R$ 180,00
---u_

R$ 360,00
I i

38 A Litros

Panela de Pressão com
Fechamento Externo 11,4

I I

Í-r_Í1.; 1 I I R$ 190,00 R$ 190,00

I

39 Litros

Panela de Pressão com I
Fechamento Externo 7,6 ,

I 1 71

~ I

,

Ii R$ 139,00 I Rs 130,00
I .
I

TOTAL
RSE

, 6.290,04

5.1.4. Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica

Natureza da Despesa Quantidade/Unidade De Valor

sem indicação de marca.

*medida Unitário
Descrever todas as especificações (méd¡a de
dos materiais a serem adquiridos, I ,»efe,,ênC¡a)=1‹

Valor total

I N O Serviços de terceiros MEI
II I ,1 I sei-viçee de ter-eeii-ea 1 12.000,00 I 12.000,00
I Pessoa Jurídica (MEI):
I at
1 Curso de formaçao

5 Contratação de Profissional
I Oficineiro que Ministrará o

Curso
II

i

I
I

ToTAi_ GERAL I 12.000,00 I
I

5.2. Auxilio Investimento

5.2.1 Bens Permanentes

___-.-:_í `

-Ei;

Ú

'Í 1

37 Jogo de pratos sobremesa plastico 80
I

R$ 4,18 R$ 334,40

38 Jogo de copos 78 copos plastico , 78 R$ 4,67 R$ 364,26

Lixeira de plástico com roda 100 `
39 litros 2 R$ 180,00 R$ 360,00

Panela de Pressão com
Fechamento Externo 11,4 .

38 Litros l 1
l

R$ 190,00 R$ 190,00

Panela de Pressao com
Fechamento Externo 7,6

39 Litros 1 R$ 139,00 R$ 139,00

TOTAL
R$

6.290,04-

5.1.4. Sen/iços de Terceiros~ Pessoa Jurídica

Natureza da Despesa Quantidade/Unidade De
~ medida

Descrever todas as especificaçoes
dos materiais a serem adquiridos,
sem indicação de marca.

Valor
Unitário
(média de

referência)*

Valor total

N° Serviços de terceiros MEI

1 Serviços de terceiros 1
Pessoa Jurídica (MEI):

ç *
Curso de formaçao

Contratação de Profissional
Oficineiro que Ministrará o j
Curso

12.000,00 12.000,00

TOTAL GERAL I 12.000,00

5.2. Auxilio Investimento

5.2.1 Bens Permanentes

__z
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N° Item

Descrição do Item (descrever todas
as especificações dos bens a serem
adquiridos, sem a indicação de
marca).

U .Quamirw nidad

dade l e demedida
Valor unitário Valor total

1

Carro 7 lugares - Motor 1.8
/ vidros elétricos / sistema
de alarme antifurto 1

R$
90.000,00 R$ 90.000,00

2

Carreta para transporte de
cargas em geral chassis
em perfil U dobrado,
tamanho 2,00 x 1,20 com
dimensão do perfil 75 mm
x 40 mm com espessura
na chapa 13, laterais em
chapa de aço com
espessura na chapa # 18.
Soldagem em solda MIG,
Suspensão em feixes de
mola semi-elípticos de 05
lâminas olhau com mola
virada e amortecedores.
01 eixo tubular quadrado
50. mm com pontas de
eixos em aço. Piso em
assoalho em
madeiramento ipê de
qualidade em encaixe
(macho e fêmea).
Pára-lamas pára-barro na
chapa # 18. Pára-choque
com faixa refletiva
homologado. Parte elétrica
completa com lanternas
traseiras e laterais em
acrílicas. 02 Pneus e rodas
aro 13. 1 R$2.500,00 R$ 2.500,00
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N° Item

Descrição do Item (descrever todas
as especificações dos bens a serem
adquiridos, sem a indicação de
marca).

z I unidad
Ouanti~ `.f

dade I medida

I I

-e deI Valor unitário Valor total
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I,i
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cargas em geral chassis
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chapa de aço com
espessura na chapa ii 18.
Soldagem em solda MIG,
Suspensão em feixes de
mola semi-elípticos de 05
lâminas olhau com mola
virada e amortecedores.
01 eixo tubular quadrado
50. mm com pontas de
eixos em aço. Piso em
assoalho em
madeiramento ipê de
qualidade em encaixe
(macho e fêmea).
Pára-lamas pára-barro na
chapa # 18. Pára-choque
com faixa refletiva
homologado. Parte elétrica
completa com lanternas
traseiras e laterais em
acrílicas. 02 Pneus e rodas
aro 13.

1 .
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Container marítimo -
medindo

6x2,40 x 2,85m, 02 janelas

laterais com vidro do tipo

deslizante, O1 ponto físico
para ar

condicionado, instalação
elétrica

(03 tomadas, 01
interruptor, 02

bocais sem lâmpadas e 01
quadro

elétrico), 02 pontos físicos
para

rede e piso em cerâmica.
Sendo 3

com parede e piso de
cerâmica + Montagem

R$
29.650,00 R$ 207.550,00

Cadeira Universitária Com
Prancheta Base 4 Pés
Com Porta Livros R$ 239,90 R$ 9.596,00

Mesa de Ping Pong 15mm
em MDF

R$
1.079,90 R$ 2.159,80

Ar condicionado Split 9000
btus

R$
1.600,00 R$ 8.000,00

Cadeira 4 pés fixa R$ 130,00 R$ 13.000,00

Cadeira 4 pés de
polipropileno R$ 84,50 R$ 16.900,00

4/
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Mesa de pebolim de
madeira com bonecos em
polipropileno (PP) colorido
com a altura de 87 cm
largura 78 cm e
comprimento 134 cm

R$
1.200,00 R$ 2.400,00

Mesa de futebol de botao
em MDF com pés
articulados e com 1,81 (C)
x 1,19 (L) x 0,73 (A) m R$ 649,90 R$ 1.299,80

Notebook Processador
Core i7 Placa de vídeo
dedicada com 2GB de
GDDR5 Memória de 8GB
Unidade de estado sólido
(SSD) SATA M.2 de
256GB Tela 15.6

R$
5.000,00 R$ 15.000,00

Projetor Interativo
R$

9.000,00 R$ 9.000,00

TV 55 polegadas
R$

3.200,00 R$ 3.200,00

:afã->
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Cama elástica 4,27 metros i

i
I

Ríiš
1.399,90 R$ 2.799,80

Piscina de bolinha 2
metros c/ bolinhas

R$
1.059,99 R$ 1.059,99

Tenda Piramidal 20 x 10
metros com fechamento
em todas as laterais e
calha

l

li
ll
i

R$
18.000,00 R$ 18.000,00

Kit Xadrez Gigante com
Rei de 62 cm de altura e
tabuleiro de 2,75 x 2,75
metros

R$
3.200,00 R$ 3.200,00

Mesa de Madeira Dobrável
80x80x200 R$ 385,30 R$ 3.853,00

Caixa Ativa 15 200W RMS
- Com USB SD e Bluetooth

R$
1.600,00 R$ 3.200,00

Fogão industrial de 8
bocas

R$
1.790,00 R$ 1.790,00

Coifa Industrial em Aço
Inox com 1,3 metros de
comprimento por 90 cm de
largura (130x90cm)

i
l

R$
1.700,00 R$ 1.700,00

Exaustor Industrial 50cm R$ 323,73 R$ 323,73

Mesa Pia Aço Inox
Industrial Com Duas
Cubas 50x40x30cm -
190x70x90cm

R$
2.150,00 R$ 2.150,00

Forno industrial a gás
95x95 cm em Inox

R$
1.990,00 R$ 1.990,00

Bancadas de inox 1,20 R$ 690,00 R$ 1.380,00

Freezer horizontal 534
litros

R$
2.790,00 R$ 2.790,00

15

Cama elástica 4,27 metros

I

I
I, 2 I

I. -

. I I R$

1.399,90 R$ 2.799,80

Piscina de bolinha 2
metros c/ bolinhas 71

R$i
1.059,99 , R$ 1.059,99

Tenda Piramidal 20 x 10
metros com fechamento
em todas as laterais e
calha

R$š
1 I 10.000,00 R$10.000,00

Kit Xadrez Gigante com
Rei de 62 cm de altura e
tabuleiro de 2,75 x 2,75
metros

i P

I
Ii

I
,
I
i

I
II,

›1
JU00

3.200,00 R$ 3.200,00

Mesa de Madeira Dobrável
80x80x200

I
I. 10 I R$ 385,30 I R$ 3.853,00

Caixa Ativa 15 200W RMS
- Com USB SD e Bluetooth

I
|ii

R$
1.000,00 R$ 3.200,00

Fogão industrial de 8
bocas 1

r`

I R$
1.790,00 QÇ R$ 1.700,00

Coifa Industrial em Aço
Inox com 1,3 metros de
comprimento por 90 cm de
largura (130x90cm)

I

1
R$
1.700,00 5Ç R$ 1.700,00

Exaustor Industrial 50cm ¬1 R$ 323,73

Mesa Pia Aço Inox
Industrial Com Duas
Cubas 50x40x30cm -
190x70x90cm

I

â 1
I 1 R0 .

2.150,00 R$2.150,00
Forno industrial a gás
95x95 cm em Inox

I

1.000,00 R$1.000,00
Bancadas de inox 1,20 R$000,00 R$1.300,00
Freezer horizontal 534
litros I1 I

|
l

R0
2.790,00 f R8 2.790,00

I

1 5

R$ 323,73

Cama elástica 4,27 metros i

i
I

Ríiš
1.399,90 R$ 2.799,80

Piscina de bolinha 2
metros c/ bolinhas

R$
1.059,99 R$ 1.059,99

Tenda Piramidal 20 x 10
metros com fechamento
em todas as laterais e
calha

l

li
ll
i

R$
18.000,00 R$ 18.000,00

Kit Xadrez Gigante com
Rei de 62 cm de altura e
tabuleiro de 2,75 x 2,75
metros

R$
3.200,00 R$ 3.200,00

Mesa de Madeira Dobrável
80x80x200 R$ 385,30 R$ 3.853,00

Caixa Ativa 15 200W RMS
- Com USB SD e Bluetooth

R$
1.600,00 R$ 3.200,00

Fogão industrial de 8
bocas

R$
1.790,00 R$ 1.790,00

Coifa Industrial em Aço
Inox com 1,3 metros de
comprimento por 90 cm de
largura (130x90cm)

i
l

R$
1.700,00 R$ 1.700,00

Exaustor Industrial 50cm R$ 323,73 R$ 323,73

Mesa Pia Aço Inox
Industrial Com Duas
Cubas 50x40x30cm -
190x70x90cm

R$
2.150,00 R$ 2.150,00

Forno industrial a gás
95x95 cm em Inox

R$
1.990,00 R$ 1.990,00

Bancadas de inox 1,20 R$ 690,00 R$ 1.380,00

Freezer horizontal 534
litros

R$
2.790,00 R$ 2.790,00

15



Geladeira industrial 4
portas ~`

R$
4.590,00 R$ 4.590,00

Micro-ondas 38 litros R$ 313,00 R$ 313,00

Processador de alimentos
industrial com 6 Discos,
0,5 cv, Inox

R$
3.990,00 R$ 3.990,00

Batedeira industrial 5 litros
inox

R$
2.650,00 R$ 2.650,00

Liquidificador industrial 5
litros inox R$ 799,00 R$ 799,00

Espremedor industrial para
suco de frutas 1 litro inox R$ 490,00 R$ 490,00

Balança de bancada 5 kg R$ 90,00 R$ 90,00

Fritadeira Elétrica de Mesa
Água/Óleo 18 Litros R$ 879,00 R$ 879,00

Máquina de Massa Elétrica
com Cortador R$ 359,00 R$ 359,00

Escorredor para 60 Pratos
em Aço Inox R$ 430,00 R$ 430,00

Panela De Pressao
Profissional Fechamento
Externo 18 Litros R$ 280,00 R$ 280,00

Caçarola Industrial 50
Grossa 41,2 Litros
Alumínio R$ 317,99 R$ 635,98

Caldeirao De Alumínio
Tipo Hotel 95 Litros
(50x48cm) R$ 338,56 R$ 338,56

TOTAL R$ 440.686,66

5 2 2 Despesas com obras: Nao se aplica
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Micro-ondas 38 litros R$313,00 R$ 313,00
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0,5 cv, Inox
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3.990,00 R$ 3.990,00
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inox
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II

Caldeirão De Alumínio
Tipo Hotel 95 Litros
(50x48cm) 1 , I R$ 338,56 R$ 338,56

ToTAr_ R$ 440.686,66

~¬~

5.2.2 Despesas com obras: Nao se aplica
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5.3 Resumo do Plano de Aplicação

Valor (R$)

1 - Total Subvenção Social R$ 18.290,04

2 -Total Auxilio Investimento (bens permanentes) R$ 440.686,66

3 -Total Auxílio Investimento (despesas com obras) 0

TOTAL DO PROJETO (1+2+3) = R$ 458.976,70

6.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Natureza de Despesa - Subvenção Social (despesas de custeio)

Metas Detalhamento das ações
de cada meta

1° Parcela

Mês 1 Mês 2 Mês 3

Meta 6 Ação 01 - Formação em Gestão Participatii
de Projetos

R$ 12.000,00

Meta 3 Ação 01 - Aquisição de Utensilios para
Cozinha Industrial

R$ 6.290,04

Total de Subvenção
Social R$ 18.290,04

Natureza de Despesa - Auxilio Investimento (bens permanentes)

Metas Detalhamento das ações
de cada meta

1° Parcela

Mês 1 Mês 2 Mês 3

Meta 1 Ação 01 - Aquisição de um automóvel com
lugares e carreta de carga

R$ 92.500,00

Meta 2 Ação 01 - Aquisição e Instalação de Cozint R$ 207.550,00
Industrial, Despensa e Escritório

Meta 3 Ação 01 - Aquisição de Equipamentos e
Utensílios para Cozinha Industrial

R$ 27.968,27

Meta 4 Ação 01 - Aquisição de Equipamentos e
materiais para melhoria dos espaços físico:
das atividades

R$ 84.349,00

(fi-‹--~-

17



¬ rf

Audiovisual ,
| Meta 5 Ação 01 - Aquisição de Material Recreativ R$ 28.319,39

Total de Auxilio
Investimento I R$ 440.686,66

Total I R$ 458.976,70

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇAO

Metas (n° da meta de
acordo com o item 3.6)

Detalhamento das
ações de cada
meta

Duração/Mês

Inicio Término

1 Aquisiçao de um
automóvel com 7
lugares e carreta
de carga (reboque)

Mês 1 Mês 1

›r̀i

2 Aquisição e
Instalação de
Cozinha Industrial,
Despensa e
Escritório

Mês 1 Mês 3

l
l 3 Aquisição de

Equipamentos e
Utensílios para
Cozinha Industrial

l

Més 1 Mês 3

l
lI

-l> Aquisiçao de
Equipamentos e
materiais para
melhoria dos

I espaços físicos das
l atividades

Mês 1 Mês 3

l

5 ; Aquisiçao de
Material Recreativo
e Audiovisual

Mês 1 Mês 1

6 Formaçao em
Gerenciamento de
Projetos
Participativos

Més 1
i

Mês 1

fêz

... rf

Meta 5 Ação 01 - Aquisição de Material Recreativq R$ 28.319,39 l
Audiovisual ,

f 7 ffffffffffffffffff ffízfff _» ¬- _ __ _ _ _ ____ ____________________ _____z_______ f _ ___ _ _ _ __ ___ _ _ _ _____ _______________ _.n _ _ _ _

l

i
i
il
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7 ' ' ' ' ' "“ 'W' * 7 I, A 7 7 f 7 7' ii

investimento â R$ 440.686,66 Í

' l

Toiai ` Rs 458.976,70 A
i _._____ ___________________________ _ _.____i,___
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l
ii
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Duração/Mês
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i
E
i

1 íç Aquisição de um
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i lugares e carreta

de carga (reboque)

Mês 1
{i
l
l

i
li

Mês 1

li
_________________________ _ _ l

_._-1-vn".---_-..z.-...-.z-.-._¬¢,

2 1 Aquisição e
instalação de

l Cozinha Industrial,
Despensa e

i Escritório

Mês 1

_!›_

Mês 3

ii

li _ _ _______________________________ __

1 Aquisiçao de
z Equipamentose

OJ

i Utensílios para
i Cozinha Industrial

Mês 1 Mês 3

ii
l4 Aquisição de

Equipamentos e
materiais para
melhoria dos
espaços fisicos das

i atividades
li

Mês 1

i
l

Mês 3
iii

i

ii
l
l

l

lil

____¬_

i

5 i1 Aquisição de
aterial Recreativo

i e Audiovisual
š

Mês 1 Mês 1

l i

i

5 i
l
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Gerenciamento de
Projetos
Pa rticipativos

1

Mês 1 Mês 1
l

-ef-:A-z
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8.MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O Coletivo da Cidade presta contas anualmente ao Ministério Público do Distrito
Federal, ao Conselho de Assistência Social, ao Conselho de Direitos da Criança e
do Adolescente e aos demais órgãos públicos a quem é conveniado, mantendo um
controle financeiro rigoroso. No caso do projeto em tela, como tratam-se de ações
pontuais e imediatas, um relatório contábil será apresentado ao final de sua
execução com os devidos documentos comprobatórios.

Brasilia, 19 de agosto de 2019.

Atenciosamente,

f,1;â>Franci es de Sousa
Diretora Geral
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