
PLANO DE TRABALHO
1. DADOS CADASTRAIS

Instituto Dom Orione de Brasília
.Órgão/Entidade Proponente: XCNPJÍOO.102.921/0001-65

T Endereço:
,si-iis Qi 15 ÁREA ESPECIAL ci-i-02  
cidade: lui=zoi= lcEi=>z 71635-õoo Telefone oie Entioeoiez `
Brasília -Lago sul _l _  “ (61) 3245-6043
Nome do Responsável: .Josiano Candido dos Santos CPF:
_ _* __ _ _ _ _ 045.147.366-35 _
*Cl/Orgao Expedidorz |Cargo: J Função: Telefone do responsávei:
8.399.452 - MG _Diretor_ _ Diretor _ 61) 9 9237-5464
Endereço: _ (lCEP; 71635-600
SHIS QI 15 AREA ESPECIALCH-02 : _ ,

3.oEscRiçÃo Do PROJETO
3.1 .Titulo oo Projeto; Projeto orioninno  *Periodo oe Exeooçâoz

O9 meses
[3.2. Linha de ação do edital: 7 Início: Término: 1

Após a O9 meses apos a
EÍXO Vl||I ESDOITG, lazer e cultura ,liberaçao do Iiberaçao do rec-_._rso.recurso.

- 1. Ações voltadas ao esporte que assegure o desenvolvimento Local de e×e¢uçã0¢i0 Pmjeio;
físico, mental, social, cognitivo, liderança, mediação de conflitos, gi-ils Qi 15 A/E |\|° 02 Lago Sul
*disciplina, respeito e trabalho em equipe. ,/B¡~a5í|¡a

.-

_ _ __ _ _ . Total de crianças/ adolescentes
Eixo IV: Desenvolvimento e sustentabilidade institucional la›¡end¡dO5 no projeto;

100
1. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes
essenciais à consecução do objeto; A

2. serviços de adequação de espaço fisico com obra e ou reforma
de estrutura voltada ã melhoria da qualidade e facilitação de
ações com crianças e adolescentes. '

3.3.ldentificação do Objeto:

Atendimento a crianças e adolescentes de O6 a 15 anos de idade, da rede pública de ensino, oferecendo
esporte, lazer e cultura.

3.4.Justificativa da Proposição:

O Projeto Orioninho atende 100 crianças e adolescestes em situação de vulnerabilidade social. São
crianças e adolescentes provenientes de escolas públicas, localizadas na Região Administrativa do Lago

'I

Sul as quais não possuem educação em tempo integral (Centro de Ensino Fundamental O6 (CEF 06) e o
SHI Sul (GiIbertinho)) e que residem nas cidades do Paranoá, São Sebastião, Itapoã e Jardim ABC.

i As atividades oferecidas pelo Projeto Orioninho serão: esportes, brincadeiras, acompanhamento
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escolar e descanso. Atualmente os locais destinados ao desenvolvimento das ações compreendem: uma
sala para brincadeiras e jogos; uma para acompanhamento escolar; uma quadra coberta e uma área livre.

Em Brasilia, a oferta de politicas públicas, programas e projetos direcionados a promoção de esporte e
lazer que tenham como priorldade a inclusão social, o direito de brincar e o descanso ainda não são
suficientes para suprir a demanda existente. O publico alvo do Projeto Orioninho necessita de inserção em
projetos ou programas que trabalhem o tempo ocioso com atividades de prevenção e de combate a
situações de risco. Com isso, esse Projeto irá contribuir com a diminuição dessa lacuna proporcionando
aos aunos o bem estar, o desenvolvimento humano e a inclusão social.

Ertendemos que a situação é agravada ainda mais nas cidades satélites que serão contempladas com
o projeto, pois essas cidades tiveram inicio devido ocupação irregular de terras e não acesso das classes
popuares ao direito á moradia. Portanto, nesses locais ocorreram um crescimento populacional
desordenado e sem os equipamentos necessários para inclusão desse público alvo.

Segundo a Pesquisa Distrital de Amostra e Domicilio (PDAD) 2013/2014 realizada pela Companhia de
planejamento do DF (Codeplan), no Itapuã existem em torno de 60.000 habitantes, sendo que pouco mais
de 20% dessa população tem entre cinco e quatorze anos de idade. A população apresenta baixa
escolaridade, com predominância de Ensino Fundamental Incompleto (44%). Os habitantes que não
praticam nenhum tipo de esporte ou frequentam parques e jardins são de 85%. A ida a cinemas, teatros,
bibliotecas e museus está em torno dos 13% da população.

O Paranoá tem a população em torno de 48.000 habitantes, sendo que aproximadamente 17% tem
entre cinco e quatorze anos de idade. A população apresenta baixa escolaridade, com predomiitãncia de
Ensino Fundamental Incompleto (39%). Os habitantes que não praticam nenhum tipo de esporte ou
frequenta parques e jardins são de 85%. A ida a cinemas, teatros, bibliotecas e museus, em termos
gerais, são de 20% dos habitantes.

Em São Sebastião a população estimada é de em torno de 97.700 habitantes, sendo que por volta de
18% estão entre cinco e quatorze anos de idade. 73% não praticam nenhum tipo de esporte e a ida a
cinemas, teatros, bibliotecas e museus, em termos gerais, está em torno dos 20% da população.

O Jardim ABC é um bairro pertencente ao municipio de Goiás chamado Cidade Ocidental. O bairro tem
cerca de 11.000 habitantes, com péssimas condições de infra-estrutura: ruas sem asfalto, falta hospital
e delegacia. Cerca de 12 % da população tem entre cinco e quatorze anos de idade.

Conforme dados coletados em formulário de pré-inscrição a maioria dos estudantes pertencem a
familias com baixa escolaridade, que trabalham com prestação de serviços, trabalho informal e trabalhos

domésticos e também possuem baixa renda. Dessa forma, o Projeto O|'i0l1llih0 atenderá essas crianças
que em razão da grande jornada de trabalho dos pais permanecem sozinhas, sendo cuidadas por
familiares e vizinhos ou em companhia dos irmãos mais velhos durante a maior parte do dia, oferecendo
atividades de lazer, esporte e cultura em um ambiente seguro e solidário. Além disso, irá contribuir
significamente com o acesso aos direitos das crianças e dos adolescentes.

Pretendemos ampliar o espaço oferecido aos atendidos nesse projeto e para isso será necessário

escolar e descanso. Atualmente os locais destinados ao desenvolvimento das ações compreendem: uma
sala para brincadeiras e jogos; uma para acompanhamento escolar; uma quadra coberta e uma area livre.

Em Brasilia, a oferta de politicas públicas, programas e projetos direcionados a promoção de esporte e
lazer que tenham como prioridade a inclusão social, o direito de brincar e o descanso ainda não são
suficientes para suprir a demanda existente. O público alvo do Projeto Orioninho necessita de inserção em
projetos ou programas que trabalhem o tempo ocioso com atividades de prevenção e de combate a
situações de risco. Com isso, esse Projeto ira contribuir com a diminuição dessa lacuna proporcionando
aos alunos o bem estar, o desenvolvimento humano e a inclusão social.

Entendemos que a situação é agravada ainda mais nas cidades satélites que serão contempladas com
o projeto, pois essas cidades tiveram início devido ocupação irregular de terras e não acesso das classes
populares ao direito à moradia. Portanto, nesses locais ocorreram um crescimento populacional
desordenado e sem os equipamentos necessários para inclusão desse público alvo.

Segundo a Pesquisa Distrital de Amostra e Domicilio (PDAD) 2013/2014 realizada pela Companhia de
planejamento do DF (Codeplan), no Itapuã existem em torno de 60.000 habitantes, sendo que pouco mais
de 20% dessa população tem entre cinco e quatorze anos de idade. A população apresenta baixa
escolaridade, com predominância de Ensino Fundamental Incompleto (44%). Os habitantes que não
praticam nenhum tipo de esporte ou frequentam parques e jardins são de 85%. A ida a cinemas, teatros,
bibliotecas e museus está em torno dos 13% da população.

O Paranoá tem a população em torno de 46.000 habitantes, sendo que aproximadamente 17% tem
entre cinco e quatorze anos de idade. A população apresenta baixa escolaridade, com predominância de
Ensino Fundamental Incompleto (39%). Os habitantes que não praticam nenhum tipo de esporte ou
frequenta parques e jardins são de 85%. A ida a cinemas, teatros, bibliotecas e museus, em termos
gerais, são de 20% dos habitantes.

Em São Sebastião a população estimada é de em torno de 97.700 habitantes, sendo que por volta de
18% estão entre cinco e quatorze anos de idade. 73% não praticam nenhum tipo de esporte e a ida a
cinemas, teatros, bibliotecas e museus, em termos gerais, está em torno dos 20% da população.

O Jardim ABC é um bairro pertencente ao municipio de Goiás chamado Cidade Ocidental. O bairro tem
cerca de 11.000 habitantes, com péssimas condições de infra-estrutura: ruas sem asfalto, falta hospital
e delegacia. Cerca de 12 % da população tem entre cinco e quatorze anos de idade.

Conforme dados coletados em formulário de pre-inscrição a maioria dos estudantes pertencem a
familias com baixa escolaridade, que trabalham com prestação de serviços, trabalho informal e trabalhos

domésticos e também possuem baixa renda. Dessa forma, O Projeto Ori0rIinh0 atenderá essas crianças
que em razão da grande jornada de trabalho dos pais permanecem sozinhas, sendo cuidadas por
familiares e vizinhos ou em companhia dos irmãos mais velhos durante a maior parte do dia, oferecendo
atividades de lazer, esporte e cultura em um ambiente seguro e solidário. Além disso, irá contribuir
significamente com o acesso aos direitos das crianças e dos adolescentes.

Pretendemos ampliar o espaço oferecido aos atendidos nesse projeto e para isso será necessário
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realizar uma reforma em outra edificação, cujo objetivo é individualizar as salas, destinadas á informática
ra uma brinquedoteca, uma para leitura/video e atividades diversas e tres para o acompanhamento
escolar, além de uma área coberta para jogos de mesa e uma extensa área para o playground
Pretendemos ainda, equipar todas essas salas e espaços com materiais necessários para sua utilização.

Geral
3.5. Objetivos:

Específicos

- Desenvolver habilidades interpessoais, psicomotoras e cognitivas em crianças e adolescentes através do
esporte e do lazer.

1- Prevenir as crianças e adolescentes dos fatores de risco biopsicossocial.

- Colaborar com o fortalecimento e os fatores de proteção da criança e do adolescente contribuindo para a
melhoria da qualidade de vida, a autoestima e o convívio social.

j - Realizar reforma na estrutura física da instituição para melhor acolhé-los.

3.6. iviETAs P "
ivfl DA “ META " RESULTADO " O
META
1 Aquisição de tatame infantil Para uma sala de brinquedoteca limpa

e organizada.
2 Aquisição de 100 camisetas do Projeto. 100 alunos uniformizados.

3 Aquisição de materiais para sala de aula e refeitório:

Mesas e cadeiras (sala de aula)

Mesas e cadeiras (refeitório)
Armários O
Lousa branca

1 novo refeitório com mesas e cadeiras
adequadas para as refeições.
Armários para guarda de materiais
pessoais de professores e alunos.

4 Equipamentos eletrônicos:

Computador de mesa

Note book

Projetor

Alunos com acesso digital inclusão
digital e pesquisas escolares.

Projetor para filmes estilo cinema

C5 Eletrodoméstico:
Bebedouro

Geladeira
Fogão
Freezer O

Refeitório equipado de novos
equipamentos para melhor servir os
atendidos.

6 -
Playground Mais diversão com brinquedos novos e

seguros. _ _ _7 .
Reforma Um novo ambiente aconchegante.

amplo e acolhedor aos alunos _ _

_ _ E 5 _

realizar uma reforma em outra edificação, cujo objetivo é individualizar as salas, destinadas à informática,
a uma brinquedoteca, uma para leitura/vídeo e atividades diversas e três para o acompanhamento
escolar, além de uma área coberta para jogos de mesa e uma extensa área para o playground.
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3.5. Objetivos:
Geral
- Desenvolver habilidades interpessoais, psicomotoras e cognitivas em crianças e adolescentes através do
esporte e do lazer.

i

Específicos

, - Prevenir as crianças e adolescentes dos fatores de risco biopsicossocial.

- Colaborar com o fortalecimento e os fatores de proteção da criança e do adolescente contribuindo para a
melhoria da qualidade de vida, a autoestima e o convívio social.

j- Realizar reforma na estrutura fisica da instituição para melhor acolhe-los.

3.6. METAS

N° DA META RESULTADO
META
1 Aquisição de tatame infantil Para uma sala de brinquedoteca limpa

e organizada.
2 Aquisição de 100 camisetas do Projeto. 100 alunos uniformizados.

3 Aquisição de materiais para sala de aula e refeitório: 1 novo refeitório com mesas e cadeiras
adequadas para as refeições.
Armários para guarda de materiais

Mesas e Cade¡,~aS (¡~efe¡›¡Ó¡¡0) pessoais de professores e alunos.
Mesas e cadeiras (sala de aula)

Armários
Lousa branca

4 Equipamentos eletrônicos: Alunos com acesso digital inclusão
digital e pesquisas escolares.

Computador de mesa
Note book Projetor para filmes estilo cinema

Projetor

5 Eletrodoméstico:
BebedOur0 Refeitório equipado de novos

_ equipamentos para melhor sen/ir os
Geladeira atendidos.
Fogão
Freezer

6 Playground Mais diversão com brinquedos novos e
seguros.

7 Reforma Um novo ambiente aconchegante
amplo e acolhedor aos alunos
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4. METODOLOGIA `
O Projeto Orioninho foi elaborado para atender diretamente crianças e adolescentes em situação

de vulnerabilidade e risco social. As 100 (cem) vagas serão disponibilzadas de acordo com o contra
turno escolar da criança e /ou adolescente. Sendo 50 vagas para o turno matutino e 50 vagas para o
vespertino. Cada turno terá três turmas de acordo com a escolaridade.

O projeto terá duração de 09 meses a partir da liberação do recurso. As atividades acontecerão
diariamente de segunda a sexta-feira, das 7h30 as 17h30. Os alunos terão oportunidade de realizar as
atividades divididas por turma, por faixa etária e em horários diferentes.

Para se obter esse público alvo serão realizadas visitas escolares e daremos conhecimento aos
demais parceiros a fim de divulgar o projeto. As famílias interessadas deverão comparecer no Instituto
Dom Orione de Brasilia, e preencherem a ficha social sendo avaliado conforme a vulnerabilidade social,
tendo prioridade as crianças e os adolescentes que apresentam déficit de atenção com laudos mésiicos.

A locomoção das crianças e adolescentes para o projeto Orioninho se dará através de ônibus
coletivos (acesso passe livre estudantil) ou transporte particular pago pelos pais.

Nesse projeto objetivamos implementar:
Um novo espaço para acolhe-los com uma estrutura fisica mais ampla e mais organizada com

salas individualizadas para acompanhamento escolar, recreação e refeitório. Para isso, precisaremos
realizar uma reforma para ampliação desse espaço. Será uma nova sede dentro do mesmo espaço da
instituição. Precisaremos então, de: materiais de construção, equipamentos eletronicos e
eletrodoméstico, equipamentos para as salas de aula e para o refeitório, além de uma ampla área verde
destinada ao playground e jogos de mesa.

A nova sede será composta por:
" sala de vídeo e leitura;
”. sala de informática;
” brinquedoteca;
1 refeitório;
2 banheiros (feminino e masculino);
3 salas para o acompanhamento escolar;
1 sala externa para jogos de mesa e
1 área verde para o playground,

A equipe e a divisão do trabalho;
A gestão geral do projeto será realizada pela equipe da instituição, constituida por: diretor,

assistentes sociais, psicólogos, secretária, auxiliar administrativo, nutricionista, cozinheira serviço gerais
e educadores cedidos pelo convento com a secretaria de educação, que farão os acompanhamentos da
estrutura orçamentária do projeto e de seus impactos, além de orientações dos recursos humanos e a
realização de avaliações e monitoramentos das atividades que serão executadas.

Os atendidos receberão alimentações diárias, pela manhã (10h00) lanche e em seguida (12h0O)
almoço e a tarde, (12h30) almoço e logo (15hO0) lanche.

Farão também a higiene individual no local, tal como, higiene bucal e a troca de uniformes.
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5.Pi_ANo DE Ai=i_icAçAo _
5.1 Subvenção Social (despesas de custeio)
5.1.1 Bens de Consumo: Tatame infantil

medida
Especificação (Unid. De [Quant Valor Unit R$ Total R$

(22mm 1x1 mt)
Tatame E.v.z.\ O l20 _54,90 1.098,00

l

_  

l
Especificação lQuant. _ (Valor Unit R$ ( Total R$
Camiseta _ j100 l19,90 _1.990,00

,TOTAL
i
1.099,00

5.1.2 Bens de Consumo: uniformes

`

5.2 Auxilio Investimento (despesas de capital)

1, 5.2.1 Bens permanentes: Equipamentos para sala de aula

medida
Especificação Unid. De Quant. Valor Unit R$. Total R$

,Mesas para refeitório ,05 589,00 2.945,00
_Cadeira em polipropileno A 50 96,00 4.300,00
Mesa escolar (universitária) (50 207,00 ` 10.350,00

_ Mesa professor (cl cadeira) _ _ . 490,00 _1 470,00
Lousa branca 250,00 750,00

*Cadeiras de plástico

03
03

'60 94,00 2.040,00

Armário (professor) 06 445,00 ^2.570,00

Estante (oiioiioieoe) ,01 O ”s50,00 _ _,850,00

ToTAL '

I›.

r

25.375,00

5.2.2 Bens permane tes: equipamento eletr

. Computador de mesa
jntel core 13 3.3ghz 4gb
DDR3 HDmi hd 5oogb

n
Especificação

O

' monitor led 15.6

Unid. De Quant.
medida '

I 15

,Valor U

1.499,00

ônico _- informática
nit R$ , Total R$

522.495,00

Note book
E30 intel core 7 i3 4gb 1tb

(led full hd 15,6 w10)

l05 2.299,99 31.499,95

Projetor O
(Conversor digital /cinema)

 'oi 2.069,99 2.069,99

ToTAi_
l _i

36.054,94
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L

iToTAr.
l1.09s,0o
l
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[Especificação lQuant. jVaior Unit R$ I Total R$ _
lcamrsero ' I,'100 ç l19,90 i1.990,oo I

5.2 Auxílio Investimento (despesas de capital)

l,5.2_.1 Bens permanentes: Equipamentos para sala de aula

(medida
Especificação Unid. De Quant. *Valor Unit R$ Total R$

Mesas para refeitório 589,00 I2.945,00 ,_I,
Cadeira em polipropileno V

, 105
50 86,00 74.300,00

` Mesa escolar (universitária) l 207,00 l10.350,00
Mesa professor (cl cadeira)

I50
I 03 490,00 1 .470 , 00

Lousa branca I 250 00 . 00
(Cadeiras de plástico

Í03 ç ç, 750,
_, _`50 34,00 2.040,00 I

ArmárÍO (professor) , I,_0e 445,00 2.670,00

Estante (biblioteca) (01 "s50,00 I,`s50,00
TOTAL

_ _i

25.375,00 A
u

5.2.2 Bens permanentes: equipamento eletrônico - informática j
Especificação Unid. De Quant. ,Valor Unit R$ Total R$

medida j F .

LI .ele E 3._30h_2 as-10
DDR3 HDmi h_d 5oogb Ê
monitor@ 1¿6

.Computador de mesa ` 15 1.499,00 22.485,00

E30 intel core 7 I3 4gb 1tb
led full hd 15,6 w10)

Note oook i05 2.200,09 11.490,95

(Conversor digital /cinema)
Projetor I01 2.059,90 2.069,99

. i I ,
ToTAr_ I l F I 36.054,94



5.2.3 Bens permanentes: Eletrodoméstico - refeitório O _ O
Especificação Unid. De Quant. .Valor Unit R$« Total R$

_ medida l

Bebedouro (industrial
1001 siiitroej

101 3.167,00 3.167,00 '

Fogão 4 bocas
(inoxiindustrial)

201 3600,00
l

7 3.600,00 ¬

Freezer horizontal , 01 2.250,00 2.250,00

Geladeira
industrial/comercial

(01 5.140,00
›

5.140,00 1.

TOTAL ' ' 14.157,00

5.2. 4 Bens permanentes: playground

._J___ _

Especificação Unid. De Quant. lValorUnitR$ Total R$
(medida

Casinha de boneca ,3.450,00 3450,00
Brinquedo três
balanços

01
01 1.600,00 1.600,00

Casa do Tarzan A ,01 4.900,00 4.900,00
Gira-gira
(seis cadeirinhas)

01 1.550,00 .1.550,00 7

ToTAL « z,11.500,00

5.2.5. Despesa com obras

Natureza da despeza_
Itens Código ` Especificação

$|NAP|

Unid ` Quant Valor unit Valor total

01 25931 Disco de corte unid 03 101,97 T 305,91
02
F1

370 l Areia lavada *vis 7* 10 88,75 . 887,50

A 366 Areia fina VI3 05 94,40 _, 472,00
03

A 314 124 , Aditivo acelerador 18 10,37

95 1 4720 __,_ Brita vis ,05 102,44 7512,20
34401 Tyoio .inid 0,98 960,0006

, 1:7 6212 Tabua pinus mt
1900

. 8h,
C__ 17,88 1.430,40

4517 Sarrafo mt QÚ C1 0,72 _, 57,60
1:1
119  40304 Prego K9 _ 111] 12,99 _ 129,90

17260 Tnolo maciço _ unid
,_ .  190,0010

11 2742 Escoramento ,
eucalipto

TTI

200
2 ltl

0,95
1,68 _ 33,60

12 A 10511 Cimento A unid 80 20,99  1.679,20
13 40291 Locação andaime

torre
O mes 01 418,00 418,00

26 Ferro 20 4,79 95,80
14
15 l 23 , Ferro _ ,

l<9
K9 15  5,06 A 75,90

16 39 Ferro 40 “5,12 d  204,60
Arame

.rk9
lkg 15 9,83 I" 147,4517 __34562

16 I124 Aditivo acelerador 08 10,37 82,96

6

_. 186.66 -

__5.2.3 Bens permanentes: Eletrodoméstico - refeitório
l
I

I medida
Especificação Unid. De Quant. Valor Unit R$1 Total R$

i

` Bebedouro (industrial \
100l 3filtros)

“01 3.167,00 j 3.167,00

Fogao 4 bocas
(inox/industrial)

_l
I01 3600,00 *I 3.600,00

Freezer horizontal
l _
l
i

'01 5.250,00 ,2.250.00 l
I

` Geladeira
, industrial/comercial

01 5.140,00 5.140,00

I ToTAL
j l

14.157,00

5.2. 4 Bens permanentes: playg round
Especificação ` Unid. De Quant. `Valor Unit R$` Total R$

Casinha de boneca
Imedida
l 01 ,3.450,00 23.450,00

Brinquedo três
balanços

01 *1.600,00 1.600,00 l

Casa do Tarzan A 01 `4.900,00 j4.000,00
Gira-gira

, (seis cadeirinhas)
I ›01 11.550,00 l\1.550,00

TOTAL I` (_11.500,00

5.2.5. Despesa com obras

Natureza da despeza
Itens Código

SINAPI
Especificação Unid Quant Valor unit Valor total

01 25931 Disco de corte unid 03 101, 97 305,91

,02 370 _ Areia lavada M3 10 88,75 887,50
366 Areia fina M3 05 94,40 472,00_03

04 124 , Aditivo acelerador L 18 10,37 186,66

4720 Brita M3 05 *_102,44 512,20105
06 34401 Tijolo unid 1000 0,98 980,00

,07 6212 Tabua pinus mt _ 80 17,88 1.430,40
4517 Sarrafo ` 80 0,72 57 6008 _ _ mt , _ ,

_09 40304 Prego kg 10 12,99 129,90
7260 Tiolo mac` o unid 095 190 00

eucagpto

(10 j iç 200 , _ , _
711 2742 Escoramento , Im 20 1,68 33,60

10511 Cimento unid(12
13 40291 Locação andaime

j torre
ITTGS 01 E 418, 00

_ 80 _ 20,99 _ 1.679,20
l 418,00

Ferro 95 8014
` 15
(16

26 kg 20 4,79 ,
_ 23 Ferro kg 15 5,06 75,90 _
39 kg 40Ferro 5,12 204,80

34562 Arame L 9,83 147,45
17 kg 15 j

_18 124 Aditivo acelerador I I 08 10,37 82,966



19 127 `, impermeabilizante 30 A 10,82 324,60

_20 34353 ___ Argamassa ac 2
I 2.200 0,80 1.760,00

 21 1361 `, Argamassa ac 1
K9
K9 0,40 320,00

 37459 _, mangueira
I

m . “I600
040 3,94 1.576,00

I 22
I 23 A 40335 tubo concreto

armado
m 32 I 62,51 A 2.640,32

TI

I 24 10836 Joelho _ unid 60 9,89 791,20
TI

A 3538 Joelho unid _70 I 1,77 123,90
I

I 25
26 3515 _ Joelho unid I 3,20 . 64,00

I

_27 . 10228 Válvula unid
I 20

I 04 T, 157,13 Í 626,52
.28 *21019 (Tubo ` ITI 10 , 14,99 A 149,90

29 _ 21059 Ralo _ unid _ 36,90 _ 442,80

30 99 I Adaptador unid
12

I 04 _ I 29,12 116,48

31 12613 Tubo m T 1:14 I 16,32 65,26
6016 Registro _ unid I, 16,37 , 130,96_ 32

33 __ 96 Adaptador _ unid
C 8
1:18 I 12,36 7 96,66

134 ,36001 Bucha O unid O 8 0,54 Í 4,32 .I

___

A 11718 Registro unid ,_ 32 15,87 31,7435
I 36 38134 , Fio

i
I ,90 I 45,68 I 4.111 0

.37 2557 Caixa pvc
"29
unid , 4,01

,2
4441,10

l

38 13393 Quadro de
I distribuição _

unid
I 110

02
l

_ 333,10 666,20
-I

I20111 Fita isolante O unid 9,3239 I 34653 _ oiejtmtor _ unid _ 36 9,15 329,40
40 I I 06

I 55,92
I

-11 I 4056 I Massa corrida
Íi 29,20 ` 876,00

42 ,7347 Trote eoriiioe
gl
gl

30
6 ,_ 47,53 , 360,24

43 I7314 Tinta borracha 10 _. 65,33 , 653,30
44 T3779 ¡ Lona plastica TTI ,_04 77,49 7 29,96

45 38390 Rolo unid ,06 3 I726,50 171,00
_i.

.45 736366 Pincel unid T 4,16 , 24,96
Ti

I47 ”7293 Tinta esmalte
_ sintetico

I 06
30 22,19  665,70

46 125966 I Thinner ~
_. 430 _ 12,39 f 371,70

I

49 , 151 impermeabilizante 20 _, 18,41 . 366,20
A 10478 isolante madeira unid _ 06 O 725,11 ii 150,66

51  36122 Fundo preparador I 72 11,60 _ 835,20

52 13767 Lixa I unid :150 0,63 94 50

53 A 140 I impermeabilizante K9 ,45 I 14,64 _I 656,60 __
754 f 10 Balde unid .06 I 6,64 I 39,64
55 I 585 I cantoneira K9

_.

10 I 16,90 169.00

I, 56 __ 4823 A Massa plastica K9. . 30,70 92,10

_ 57
I 56 I4977 _ Porta madeira 7153 92 _ 1.231,36

713340 _, Perfil u _

03 l l

__ 12815 . Fita crepe __, unid I 20 _ _, 7,25 _, 145,00
M2 , 08 ,
m , 50 I _ 20,40

____ 1.020,00
_l'

I 59
60 726019 Disco corte unid 20 24,61 _ 492,20 I

61 I 26018 unid ,15 I 26,06 T 390,90
62 A 11174

j Disco corte
, Zarcao
I

18I  370,34 370,34 4
63 _ 10999 I Eletrodo

01
_ 20 I 15,81 O 316,20

64 O 1292 Piso __ 35,47 O . 54,04

533  « Parede banheiro

K9
M2
M2 82,55 , 16,23

1.916,79
_, 1.504,88

1297 Piso M2 , 253,38 21,99 5.571,62L 65
66
67 533 I Revestimento de

parede _
M2 26,34 16,23 I 460,17

68 I10515 Revestimento piso
salao

M2 98,54 , 47,02 4.633,35

'69 _ 34356 O rejunte K9 120 2,39 , 266,60
6005 registro _ unid 06 _, 39,95 , 239,70

I_ 70
71 11753 _, Registro pressao r

!
unid 713,13 26,2602 ,

_71 36643 veivoie ,uma 06 24,99 _ 149.94 _

I

7

_127 _lmpermeabilizante j i 30 10,82 324,60

,34353 Argamassa ac 2 2.200 ,060 I 176000
_Argamassa ac 1

K9
K9 800 0,40 320,001361

_r37459 _, mangueira m 400 1,394 `, 1.576,00

(19
20

tj 21
22
23 40335 tubo concreto

,_ armado
lTl 32 I6251 2 2.640,32

24 10836 Joelho unid _ 969 791,20

25
26 3515 Joelho unid 320 64,00

I10226 Válvula unid

60 ,
_ 3536 _ Joemo Iunw _70 177 `12390I20 I .

l15713 628,52
_ 27

221019 Tubo `
,_m

_04
I10 14,99 149,90

7,21069 Ralo unid ` 36 90 442 80

99 _ Adaptador , unid

,26
29
,30
31 12613 Tubo l'Tl

_12 _ , ,
__04 2912 11648

` 04 `F1632 65,28

,32 6016 `fRegistro , unid 08 16,37 130,96

33 96 _ Adaptador unid 08 12,36 98,88
,34 38001 `, Bucha unid
_35 11718 O Registro *unid 15,87 31,74

_ 06 _054 462 _
02

2557 Caixa pvc unid 4,0_36 36134 Fm kg 90 ,4566 ,411120
37 I110 1 441,10

38 13393 Quadro de
, distribuição

unid 02 333,10 666,20

i39 34653 _ Disjuntor unid 36 329,40

40 ,20111 Fita isolante unid 06
_915
\9,32 `, 55,92

,41 4056 Massa corrida i0I 30 29,20 876,00

42
_43 77314 ` Tinta borracha 65 33 653 307347 Tinta aoriiioa gi `, 6 47,53 360,24

l l 1 i

44 3779 _Lona plastica ,_ITl 04 7,49 29,96

45 , 38390 ROIO unid 06 28,50 171,00

,46 O Pincel O unid 06 4,16 24,96

47
38386
7293 Tinta esmalte

sintético
30 22,19 665,70

(48 Thinner - 30 1269 371,70

49

l
25966
151 impermeabilizante 20 18,41 , 368,20

,50 10478 `, isolante madeira I, unid 06 25,11 150,66

51 38122 Fundopreparador 72 11,60 835,20

_52 23767 , Lixa unid 150 0,63 94,50

53 140 impermeabilizante K9 45 14,64 658,80

54 I10 Balde unid 06 6,64 39,84

,55 `565 cantoneira K0 10 16,90 7 16000
56 4823 Massa plastica K9 03 30,70 ,9210
57 12815 `, Fita crepe unid 20 7,25 145,00

4977 Porta madeira `15392 1.231,36

26019 _ Disco corte unid 24,61
56 _ M2 06 ,

_59 13340 Penuu m 50 ,2040 102000
60 20 ,

492 20

61 I26016 Disco corte unid 15 26,06 390,90

,_ 62 11174 Zarcao _1a 01 370,34 7 370,34
63 10999 Eletrodo 20 T1561 316,20

64 1292 Piso 35,47 54,04 1.916,79

533 Parede banheiro _

K0
IAA2
M2 8255 i 13,23 1.504,88

, 1297 _ Piso M2 253,38 21,99 5.571,82765
66
67 533 Revestimento de

_parede
M2 26,34 18,23

E
480,17

-I

68 10515 ` Revestimento piso
salao

`iu2 98,54 47,02 4.633,35

`60 77,34356 , rejunte ,K9 120 2,39 286,80

70 6005 _ registro unid 06 39,95 239,70

`71 tj 11753 Registro pressao O unid 02 13,13 26,26

38643 valvula unid 06 24,99 5149,94
_71

7



13415 torneira r: Ê. Q. 06 45,90 275,40 I73I74 11773 1 torneira O C 3.. ci. cz 66,35 176,70
75 1750 Cuba C :I Q. 461,50 461,50
(76 20269 I Cuba C :_ Q.

0 1
36 73,94 443,64 ii

77 36643 valvula E :_-7.Q. 36 24,99 149,94
78 6157 Válvula _ C Ê. Q. 32 34,14 68,28

.79 6145 Sifão plástico pia
ou lavatorio _

5: 30 Q. ICI6 11,66 I 70,06
DO 60 6145 A Sifão plástico pia

. americana
unid 02 12,38 24,76 "

DO 61 11681 engate unid 08 3,95 31,6072 . Anel de vedação unid 06 24,63 147,76 ii-B263 11955 Parafuso vaso unid 12 2,66 I 31,92
184 11692 zbancada _ unid 04 180,42 721,66_Í65 10420 Bacia sanitaria - unid 05 113,67 569,35

6.6 20249 soleira m 16 14,59 262,6267 34713 z Porta de vidro unid 04 149,30 597,20__66
69

11703 papeleira unid 06 26,67 I 160,02
37401 I Porta toalha unid 03 35,62 _ 107,46

'90 41065 pedreiro [TISS 2.735,88
(quinzenal)

16.415,26
191 41072 Auxiliar de

pedreiro
ITTGS

1
(3 meses)

1
l3 meses)

1.991,70
(quinzenal)

711.950,20
_92 40910 serralheiro [TISS

(
1 2.735,88 8.207,64

I93 41079 t pintor mes
I (

3 meses)
1 2.735,88

(quinzenal)
16.415,26 7

94 41063 O Ajudante de pintor ITTGS

1
r'

3 meses)
1
3 meses)

1974,82
(quinzenal)

11.848,92

95 40918 ` eletricista Més
f

_ .

3 meses)
2.735,66 8.207,64

96 40928 .encanador Més i
Í
l

2.735,88 8.207,64

97 40818 1 Encarregado de
obra

mes
I
I'

\

3 meses)
1
3 meses)

2.735,88
(quinzenal)

16.415,28

TOTAL R$149.067,31

5.1.8 Resumo Plano de Aplicação

Natureza da Despesa - R$ I Valores R$

1- Total subven ão Social 3.088 00Ç . › _
2- Total auxilio investimento (bens 87.086,94

permanentes) _ _ _ _1 _ _ _
3- Total Auxílio investimento (despesas _ 149.087,31

com obras)
I Totei do Projeto (1+2+3) 239.262,25

8

73 ` 13415 torneira unid 06 45,90 275,40
74 1 1773 torneira unid 02 88,35 176,70
75 1750 Cuba unid 01 461,50 461,50
76 20269 Cuba unid 06 73,94 443,64
77 38643 valvula unid 06 24,99 149,94
78 6157 Válvula unid 02 34,14 68,28
79 6145 Sifao plástico pia

ou Iavatorio
unid 06 11,68 70,08

80 6145 Sifão plástico pia
americana

unid 02 12,38 24,76

81 11681 engate unid 08 3,95 31,60
82 72 Anel de vedação unid 06 24,63 147,78
83 11955 Parafuso vaso unid 12 2,66 31,92
84 11692 bancada unid 04 180,42 721,68
85 10420 Bacia sanitaria - unid 05 113,87 569,35
86 20249 soleira lTl 18 14,59 262,62
87 34713 Porta de vidro unid O4 149,30 597,20
88 11703 papeleira unid 06 26,67 160,02
89 37401 Porta toalha unid 03 35,82 107,46
90 41065 pedreiro mes 1 2.735,88

(quinzenal)
16.415,28

91 41072 Auxiliar de
pedreiro

ITIGS
(3 meses)
1 1.991,70

(quinzenal)
11.950,20

92 40910 serralheiro lT`l6S
(3 meses)
1
(3 meses)

2.735,88 8.207,64

93 41079 pintor ITIGS 1 2.735,88
(quinzenal)

16.415,28

94 41083 Ajudante de pintor [TISS
(3 meses)
1
(3 meses)

1974,82
(quinzenal)

11.848,92

95 40918 eletricista Mês 1
(3 meses)

2.735,88 8.207,64

96 40928 encanador Mês 1 2.735,88 8.207,64

97 40818 Encarregado de
obra

l'Tl€S
(3 meses)
1
(3 meses)

2.735,88
(quinzenal)

16.415,28

TOTAL R$149.08? 31

5.1.8 Resumo Plano de Aplicação

Natureza da Despesa - R$ Valores R$

1- Total subvenção Social 3.088,00
2- Total auxílio investimento (bens 87.086,94

permanentes)
3- Total Auxilio investimento (despesas 149.087,31

com obras) __
Total do Projeto (1 +2+3) 239.262,25

8



6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Natureza de Despesa - Subvenção Social (despesas de custeio)

Metas Detalhamento 1a Parcela 2a Parcela . 3a
I Parcela ~

Mês 1,2 e 3 Mês 4,5 e 6 Mês 7,8 e
9

N° 1 I Ação 1 . I R$ 1.098,00
Compra de 20 placas _
de tatame infantil para .
a brinquedoteca ¡

N° 2 I Ação 2 I R$ 1.990,00
_ Solicitação do _
uniforme - camisetas
(confecção) I _

Total natureza de despesa _ R$ 3.088,00

Natureza da despesa - Auxilio investimento (Bens permanentes)
Metas 1 Detalhamento Mes 1,2 e 3 1 Mês 4,5 e 6 Mês 7,8 e T. 9 .
NI'-I 3 Ação 1 I R$ 25.375,00

Compra de .
equipamentos para as

, salas de aulas I
NI” 4 Ação 2 . R3 36.054,94

Compra de
« equipamentos
eletrônicos para a

I informática I .
N” 5 Ação 3 R$ 14.157,00

Compra de I I
eletrodoméstico para o

I refeitório ,
Nf* 6 . Açao 4 I Rs 11.500,00

 Compra de brinquedo I 1
para o play ground _  .

Total Natureza de Despesa . _ I R$ 87.086,94 I O

Natureza da despesa -Auxilio investimento (Despesa com obras) _ _
Metas I Detalhamento I Més 1,2 e 3 Mês 4,5 e 6 I Mês 7,8 e 9 I
N” 7 Ação 1 R$ 149.087,31 I I

Compra de materiais I
de construção I

Total Natureza de Despesa R$ 149.087,31

TOTAL DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO R$ 239.262,25

9

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Natureza de Despesa - Subvenção Social (despesas de custeio) 7

Metas Detalhamento 18 Parcela 2a Parcela _ 38

Parcela
Iiviêe1,2e3 ivIêe4.5e6 `iviêe7,6e9

N° 1 Ação 1
Compra de 20 placas
de tatame infantil para
a brinquedoteca

R$ 1.098,00

N° 2 Ação 2
Solicitação do
uniforme - camisetas
(confecção) _

R3 1.990,00

, Total natureza de despesa R$ 3.088,00

Natureza da despesa - Auxilio investimento (Bens permanentes)
Metas Detalhamento Mês 1,2 e 3 Mês 4,5 e 6 Mês 7,8 e

9

N° 3 Ação 1
Compra de
equipamentos para as
salas de aulas

R$ 25.375,00

N° 4 Ação 2
Compra de
equipamentos
eletrônicos para a
informática

R$ 36.054,94

N° 5 Ação 3
Compra de
eletrodoméstico para o
refeitório

R$ 14.157,00

N° 6 Ação 4
Compra de brinquedo

_, para o play ground _

R3 11.500,00

,_Total Natureza de Despesa R$ 87.086,94

_ Natureza da despesa - Auxilio investimento (Despesa com obras)
Metas Detalhamento , Mês 1,2 e 3 _Mês 4,5 e 6 l Mês 7,8 e 9
N° 7 Ação 1 R$ 149.087,31

Compra de materiais
de construção

Total Natureza de Despesa R$ 149.087,31 l
TOTAL DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO R$ 239.262,25

9



Meta 7 I lrviêei liviêes
Total da 13 parcela: R$149.087,31
iviete 1,2,3,4,5 e 6 __ I liviee 47 l iviêe 6 "
Total da 25 paroeiaz Rs 90.174,94 7 I" I

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇAO

-Meta n° II Detalhamento das ações I Valor ODuração I mês _ _ _
Início Término

Meta 1
I

Meta 2

Compra de 20 placas de R$ 1.098,00
tatame infantil para a

__ brinquedoteca _ I

Més 04 iviêe 06

Solicitação do uniforme - R$ 1.990,00
camisetas (confecção)

ii/reis 04 Mês 06

Meta 3 Compra de equipamentos
para as salas de aulas I

R$ 25.375,00 Mês 04 iviêie 06

Mma4 Compra de equipamentos R$ 36.054,94
,eletrônicos para a
informática

Més 04 Més 06

.Meta 5 Compra de eletrodoméstico
para 0 refeitório _

R$14.157,00 Mês 04 Mês 06

'Mma6 Compra de brinquedo para
,o play ground

R$ 11.500,00 iviee 04 Mês 06

Meta 7 Reforma de uma nova sede I R$149.087,31
para o Projeto Orioninho. j

iviee 01 Més 03

8. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O monitoramento e a avaliação serão contínuos para garantir o sucesso do projeto
Compreenderão da seguinte forma:

físicas;
- Fortalecimento institucional, através dos serviços prestados, por meio de estruturas

- Cronograma de reuniões com os colaborares (professores) para a troca de ideias
experiências e dificuldades no desenvolvimento do projeto, assim como identificação de
problemas e mais prestezas para as resoluções;

O senriço neste periodo será intenso, mas só será possível continuar apresentando
estes resultados devido ao apoio, à solidariedade e ao vigoroso estímulo de todos os

- Verificação das estratégias e resultados;
- Acompanhamento pessoal, escolar e familiar dos alunos

colaboradores.

IO

rvroiz 7 I rviêo 1 l Mês 3
Total da 1a parcela: R$149.087,31
Meta 1,2,3,4,5 e 6 l Mês 4 | Mês 6
Total da 2* parcela: R$ 90.174,94

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇAO

lMeta n° Detalhamento das ações *Valor Duração I mês
Início Término _

Meta 1 Compra de 20 placas de R$ 1.098,00 Mês 04 Mês 06
,j tatame infantil para a
__ ___ brinquedoteca ___ ( r
Meta 2 Solicitação do uniforme - R$ 1.990,00 Mês 04 Mês 06

camisetas (confecção)
I

Meta 3 Compra de equipamentos R$ 25.375,00 Mês 04 Mês 06 l
I para as salas de aulas `i

Meta 4 Compra de equipamentos R$ 36.054,94 Mês 04 Mês 06
(eletrônicos para a I
informática l II

,Meta 5 Compra de eletrodoméstico R$ 14.157,00 Mês 04 Mês 06
I para o refeitório
`Meta 6 Compra de brinquedo para R$ 11.500,00 Mês 04 Mês 06 I

o play ground

Meta 7 Reforma de uma nova sede lR$149.087,31 *Mês 01 *Mês 03
para o Projeto Orioninho. j

6. MoN|ToRAMENTo E AVALIAÇÃO

O monitoramento e a avaliação serão contínuos para garantir o sucesso do projeto.
Compreenderão da seguinte forma:

- Fortalecimento institucional, através dos sen/iços prestados, por meio de estruturas
físicas; _

- Cronograma de reuniões com os colaborares (professores) para a troca de ideias,
experiências e dificuldades no desenvolvimento do projeto, assim como identificação de
problemas e mais prestezas para as resoluções;
- Verificação das estratégias e resultados;
- Acompanhamento pessoal, escolar e familiar dos alunos;

O serviço neste periodo será intenso, mas só será possível continuar apresentando
estes resultados devido ao apoio, à solidariedade e ao vigoroso estímulo de todos os
colaboradores.

IO



Conscientes da nossa responsabilidade, estamos atentos aos problemas sociais do Estado e
da comunidade em que vivemos, procuramos contribuir no encaminhamento de soluções para
muitos problemas, por meio de atitudes concretas e de nossas ações sociais.

Iniciativas de grande significado social, o Projeto Orioninho tem o objetivo de promover
ações de assistência, prevenção, saúde sociocognitiva e inclusão social. Esse projeto firma-se

durante o periodo de execução de 09 meses como uma vitoriosa experiência de resgate da
autoestima e da cidadania.

O projeto será acompanhado pela psicóloga, pelas assistentes sociais e pelo diretor da
Instituição.

A direção das escolas CEF 06, do SHI Sul, e a equipe do Projeto Orioninho participaram de
reuniões internas. As coordenações acontecem de forma plena, com a participação efetiva de
toda a equipe, dos professores, monitores e da coordenadora, a fim de promoverem maior e
melhor desempenho nas atividades realizadas pelo Projeto e da harmonia no trabalho desta
Instituição.

Observação:

Declaramos que, O Projeto Orioninho é um projeto continuo cujos bens permanentes que
serão adquiridos no Projeto permanecerão durante e após a execução do recurso no espaço
físico do Instituto Dom Orione, disponível para a utilização do nosso público atendido.

9. DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para fins de prova junto I
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 com o 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. I
Pede deferimento. I

Brasília, OQ deWde 2019.
Pe. Josiano C dido dos Santos

_ Diretor Presidente
E II O É O I Pc. Ioàiaiio Cândido dos 533105 O

z ~ - . - 'I ' PresidenteResponsável pela elaboraçao do Projeto. Grlzane Sousa Dom ,,,,,_.,,.,,,

Bibliografia

Informações sobre indicadores das regiões administrativas envolvidas no Projeto:
Bibliografia: yvrittw.cod_eplan.df.gov.br, pesquisado em 20/08/14.
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Consclentes da nossa responsabilidade, estamos atentos aos problemas sociais do Estado e
da comunidade em que vivemos, procuramos contribuir no encaminhamento de soluções para
muitos problemas, por meio de atitudes concretas e de nossas ações sociais.

Iniciativas de grande significado social, o Projeto Orioninho tem o objetivo de promover
ações de assistência, prevenção, saúde sociocognitiva e inclusão social. Esse projeto firma-se

durante o período de execução de 09 meses como uma vitoriosa experiência de resgate da
autoestima e da cidadania.

O projeto será acompanhado pela psicóloga, pelas assistentes sociais e pelo diretor da
Instituição.

A direção das escolas CEF 06, do SHI Sul, e a equipe do Projeto Orioninho participaram de
reuniões internas. As coordenações acontecem de forma plena, com a participação efetiva de
toda a equipe, dos professores, monitores e da coordenadora, a fim de promoverem maior e
melhor desempenho nas atividades realizadas pelo Projeto e da harmonia no trabalho desta
Instituição.

Observação:
Declaramos que, O Projeto Orioninho é um projeto continuo cujos bens permanentes que
serão adquiridos no Projeto permanecerão durante e após a execução do recurso no espaço
físico do Instituto Dom Orione, disponível para a utilização do nosso público atendido.

9. DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para fins de prova junto âà
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 com o 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.

Brasiiiang oe oe 2019. 3133171/niías,
W Pe. Josiano C dido dos Santos

Diretor Presidente
Pe. loâiano Cândido dos Santos. - . . - ' tResponsável pela elaboraçao do Projeto: Gilzane Sousa äešfgfgfe

Bibliografia

Informações sobre indicadores das regiões administrativas envolvidas no Projeto:
Bibliografia: wvWv.codeplan.df.gov.br, pesquisado em 20/08/14.
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