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PLANO DE TRABALHO

C C1- 00.995 CADASTRAR C _ C _ C C C ___ CC C _ _
Orgão/Entidade Proponente: CNPJ:
GRUPO LUZ E CURA ~ Lar Jesus Menino 00.229.875/0001 60
Endereço:

0 Sede: Chácara Jesus M. Praga, 33 - C - Núcleo Rural Sobradinho I - Sobradinho - DF
0 Correspondência: Rod. DF-440 - Km 12 - Chácara Jesus Menino de Praga - 33C - Condomínio

Serra Verde - Quadra B - Lote l - CEP: 73-271-990 - Núcleo Rural Sobradinho I - DF
0 Site: www.1arjesusmenino.org.br

Cidade: UF: Telefones da Entidade: (61)
Br ' 'a DF 3702-2270 e 3711-6743-.-R$111 _ _ ___ C __ __
Nome do Responsável: CPF:
Yfls1CsfVslLl1¿Ribsš4f° C  _  _ 30.10.-950~4C81-04 _ C__ ___  
RG/Ó ~ c 1 rw: ~ IF““çã° na~ lígao Í algo na nsl lçaoz Instituição: Telefone do Responsável:
šÉ%Ê“_1§§f_ SSP__ DF Pfesldente icoordena- 99974-2311e 3307-5482

7 C __ ___  
:""* Endereço do Responsável: CEP:

.f-N-z

âQNW111.-1319901-M0295-CBffiSílifl:CDFC C10-686-145 ___ C C C C __
CšC9UTR9$CP^RTÍC'PE5_({VÃ05ÊfÊPUCê) _  __ ___ _ _
Ófsäsf5s1i4fldsfCCC _  ICNPJ/Cšiííë C C  CC -__
Nome do Responsável: Função: CPF:

._._....',__ ___. _ _._____ _ _. ..-___ _ __ __ __ _ _ _ ._ _._._ _ __ ___ _ __ -___ __ .___ M _ .____ _ ____ .__

RG/Qlísãs En1›sdidsr=CCC Cafss= C _ CC C Mssí°1fla=CCC _- __ C C
Ess1sfs‹z=s; Ci<1ads= _ ___ CšEP=_CC_ _ __ __-

3. DEscR1çAo Do PROJETO
3.1. Tíšilo do Píojeiõi E E 0 O  E 7Pe1¿íóäo rÊExecuçâo TEá1idb13íojèibi: O E 0 E

Início: Imediafó A E Jfiriéfminóz 090 dias O Ocióéârazsazéaçâóaomas zsnazfzçaiíã se  
produção de fiutas e hortaliças do Lar Jesus Menino (Sede)
Preservação ambiental e melhoria na

Lar Jesus Menino.
A Total de Crianças e/ ou Adolescentes atendidos no projeto: 20
0 (anuahnente).

3.2. Linha de ação do Edital

“Eixo IX: DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE INSTITUCIONAL.
l. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais á consecução do objeto.”

3.3. Identificação do Objeto
0 Aquisição de um micro trator adequado a pequenas áreas, com as seguintes características

básicas: potência de até 25 CV; tração 4 x 4; motor a Diesel; direção hidráulica e ponto
traseiro para acoplar implementos.

0 Aquisição de uma roçadeira compatível com o micro trator.
0 Aquisição de uma enxada rotativa compatível com o micro trator.
0 Aquisição de uma carreta agrícola compatível com o micro trator.

1.

3 C4. Justificativa da proposiçao:

O Grupo Luz e Cura - Lar Jesus Menino é uma instituição de acolhimento de crianças carentes e em
situação de risco, possuindo todos os registros para o seu pleno funcionamento. Atende até 20



.ë"\`

.--0...,

crianças, em regime integral de moradia, garantindo-lhes abrigamento, alimentação, educação, lazer,
tratamento psicológico, médico e odontológico. Além disso, a Instituição auxilia as famílias das
crianças acolhidas, visando á superação dos problemas que ocasionaram a perda da guarda dos
infantes, e também das crianças egressas, visando á consolidação do processo de reintegração
familiar. Está localizada em uma chácara no Núcleo Rural de Sobradinho I (próximo á RM Clinica),
com área de 7 hectares (70.0001n2), onde se encontram as edificações que acolhem as crianças
(prédio principal, casa lar, refeitório/cozinha conjugados, prédio de apoio, galpão de lazer e garagem)
circundadas por área não edificada. Nesta última encontramos locais que as crianças utilizam para
lazer, como carnpinho gramado para futebol, parquinho infantil, espaço para andar de bicicleta, área
agricola com um pomar com cerca de 110 pés de íruteiras diversas, pequenas hortas educativas e
para produção de algumas hortaliças e plantas para tempero, todas circundadas por vegetação nativa
do cerrado que se estende até os limites com as chácaras vizinhas (vide fotos anexas). Toda essa área
exige constantes limpezas para a proteção das crianças contra animais nocivos, eliminação de plantas
invasoras que prejudicam as fruteiras e hortaliças e ainda a limpeza das áreas que fazem divisa com
as propriedades vizinhas e com a estrada vicinal, como forma de proteção contra a entrada de fogo.
Neste particular já enfrentamos, há alguns anos, um incêndio oriundo de uma chácara vizinha que
danificou nosso pomar e assustou a todos pela rapidez e intensidade do fogo devastador. Todo ano
esse risco acontece nesse periodo de seca. No dia ll de setembro deste ano novamente fomos
acometidos por outro incêndio na área da propriedade vizinha e somente foi debelado com a chegada
de equipe do Corpo de Bombeiros. Hoje a limpeza da chácara é feita pelo funcionário (trabalhador
rural) que cuida das atividades agrícolas, utilizando-se de equipamentos manuais e de pequena
roçadeira a gasolina, para reduzir a altura das plantas invasoras. Essa única roçadeira, por não ser
adequada ao esforço exigido pelo trabalho, tem apresentado frequentes quebras e, por isso, elevado
custo de manutenção. O mais adequado para a área da nossa chácara 70.000m2 (sete hectares) é um
trator de pequeno porte (micro trator) que poderia realizar a limpeza das áreas de forma eficiente,
com muito rnaior rapidez e menor custo, acoplando-lhe os implementos necessários, como roçadeira
(para ceifar o mato), enxada rotativa (para limpeza do pomar e fazer aceiros em torno da chácara) e
pequena carreta para transportar materiais extraídos das limpezas e também de adubos a serem
utilizados nas plantas. Dessa forma poderíamos trabalhar com proteção ambiental e mais qualidade
na produção de fiutas e hortaliças consumidas pelas crianças. Na dieta alimentar das crianças
acolhidas, é priorizado o constnno de sucos naturais de frutas produzidas pela instituição, como
manga, acerola, graviola, etc.

3.5. Objetivos:
0 Solucionar o problema da limpeza (roçagem do mato) das áreas que circrmdam as

edificações, nas épocas de crescimento de plantas invasoras (principalmente no periodo
chuvoso), reduzindo riscos de aparecimento de animais nocivos.

0 Solucionar o problema de manutenção do pomar (110 fruteiras), cuja área é grande para o
trabalho exclusivamente manual e obtendo mais qualidade e quantidade na produção das
frutas (de consumo apenas intemo).

0 Reduzir o risco de incêndios na vegetação nativa (período de seca) e, por conseqüência, nas
edificações, limitando o avanço do fogo, inclusive oritmdo de chácaras vizinhas, garantindo
proteção ambiental à propriedade e segurança às nossas crianças.

3-Ê.-MeÊê5¡_ _ C ___ _ _ -__
NODA META RESULTADOMETA ,_ ___ L

1 (ÚNICA) Aquisição de um micro trator adequado A utilização desse maquinário permitirá que se
a pequenas áreas, com potência de até obtenham os seguintes resultados:
25 CV, 113-Çã0 4 X 4, 1110Í01' 21 DÍBSBL 0 áreas externas livres de mato. Proteção
:direção hidráulica e ponto traseiro para ambiental e diminuição do risco de
acoplar os seguintes implementos: aparecimento de animais nocivos. Proteção
10 uma roçadeira compatível com o às nossas crianças;

micro trator 0 fruteiras mais produtivas e de melhor
C1 ma âlraffidfl f@tsfiVsC°°faPflfivs1  analisadaCí°°11aw1s.CPt¢vflsC>ê_- _ C
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0 risco minimizado de entrada e propagação
de fogo na chácara. Proteção ambiental.

com o micro trator
0 uma carreta agricola compativel

com o micro trator 7
Para isso será necessária a realização constante
ao longo de cada ano, principalmente no
periodo chuvoso, dos seguintes trabalhos:
0 roçagens nas áreas externas ás edificações

(gramados, campo de futebol, etc);
0 capinas mecânicas para limpeza do pomar
0 e também nas adubações periódicas das

plantas frutíferas;
10 capinas mecânicas (aceiramento) em todo

o perímetro da chácara para que o terreno
limítrofe fique sempre limpo, mantendo a
área protegida durante o ano todo.

4. METODOLOGIA
I.:-n-*I

A aquisição do micro trator e de seus equipamentos está fundamentada em pesquisa de preços
realizada em três empresas revendedoras autorizadas, para viabilizar aquisição pelo menor preço. Os `
valores orçados são preço posto em Brasília e referem-se aos menores apurados entre eles.
A realização dos trabalhos com os maquinários adquiridos serão orientados pelo Eng° Agrônomo «
Alfiedo Carlos Cavedal, que é Diretor da Instituição e também trabalha como voluntário nas .
atividades agrícolas e de proteção ambiental na chácara do Lar Jesus Menino.

5. PLANO DE APLICAÇAO

5.1. Subvenção Social (Não se aplica)

.Í..l Bens de ConsumoWão de aplica) q _Ur

.C.2 Serviços de Terceiros Pessoa Juridica(Não de aplica) qU1

Auxílio à Pessoa Fisica(Não de aplica) Y _ Y A 1UI

.Í'..4. Serviços de Terceiros- Pessoa Física Wão deaplica) _ H ÍUI

.Í.5 Encargos com Serviços de Terceiros- Pessoa Física (Recursos Humanos) (Não de aplica) iUI

5.1.6. Resumo Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica (Não de aplica)

5.2. Auxílio Investimento
5.2.1 Bens Permanentes

TH O E  _ TQua1Ífidadè iüifidadéii Tválör  ONo Descrição do Item . Í . . . t Valor totalItssi _ C<1<->_111sC<114r1 -instalo
1 Micro trator com potência de até 25 CV, O A

1 7“'.açã.° 'fl X 4= m°*°f a Dífseh dífeÇã° 1 Rs 59.713,00 59.713,00,hidraulica e ponto traseiro para acoplar S
7 implementos

C 7-_797›0C0 C C -_7C-7°7›00C2 R_o_çadeira ap_rpp_riada ao micropptrator ü p _ 1_ p
3 Errärâda rotativa apropriada ao micro O 1 R$ 12303900 12 303,00



4 ššíroíta agrícola apropriada ao micro 1 R$ 7_019:72 1019,72

__T°Ís1§ __ C _B$ _
5.2.2 Despesas com ObrasflVã0 se aplica)

.. Unidade -
N” . . Descriçao do Item (de acordo . Preço
Item Codlgo SINAPI 1 com a tabela SINAPI) Quamldade Êfedida unitário Total

_% Total:

5.3. Resumo do Plano de Aplicação

C __ _   _  _  _ C ___VflIsf-<R_$) CC
1 - Total Subvenção Social -
2 _-T92211 An<í1i9_1_11r9Stí1¶1sHt9 (b9AS_Pefa1afl9I1tsS> _ _ _ _ __ 8C<ã~'742›72 _ __
_3_:T9fâ1_AHrfJi9 1_!19Sfia19flf9 (_<19SP_9SaS_°s1119btfl_S) ___  _ __ -__ _ _
_T0TAL QQ PR21ETO__<1+2+_%)=  _ _ __ CS6-74_2z72__

___;-x..,_

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

__Na1¿f92§_d9 D9§p9_S_a-__Aw5í1i_9h1y9Sfi113§flt9 (b9flS1;391'mgn9nt§=›§) , _ __ , ___
Metas Detalhamento das ações de Mês 1, 2 e 3Mês 4, 5 e Mês 7, 8 eMês 10, 11 ~

_ cada meta R$ 6 9 12
_A9u§i9ã9__d9111emi°n> ffflt9f5_9z713z00_ _ __ _ C _ _ C

Ces9iSisã°4sueaCf99ss9ira_ 7-?97›0°__ __ _ __ _
ÚNICA Aquisição de uma enxada 12.303,00

__1Í9_tat_1ÍÊ_ -___ __ _ __
Aquisição de uma carreta _., 019 7,)

__ _____ flei<_=91fl___ _ _ CC
TOTAL POR PARCELA _ 86.742,72 I

7. CRONOGRAMA OE E×EcuçÃO
A., A

..... Detalhamento dasaçoes de  ____DU_I_a_Ç_ã0/1§/165 _
Metas ,cada meta Valor (R$) Início Térrn1n`O

' ou °ç Aquisiçao de um rmcro trator «
Aquisição de uma roçadeira

ÚNICA ä1:ä;§a° de uma “mada só_742,72 imediato 90 das
Í Aquisição de Luna carreta

_ __ m _A1a'1”í<=_<>_1:‹1 _ CC __ _

s. |v1ON|rORAMENrO E AVALIAÇÃO
O monitoramento do objetivo deste projeto poderá ser realizado por meio da comprovação da
aquisição do bem, tanto pelo fornecimento da nota fiscal de compra, quanto pela identificação do
mesmo no local onde será utilizado, no Lar Jesus Menino.

--P'
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LI9. OEOARAÇAO
Na qualidade de representante legal do Proponente, declaramos, para fins de prova junto á
Secretaria de Estado de Politicas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, para
os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito m mora ou situação de
inadirnplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer Or 0 ou entidade da administração
pública do Distrito Federal, que impeça a transferência d recuros oriundos de dotações
consignadas nos orçamentos do Distrito Federal, na forra deste Plano de Trabalho. Pede
deferimento.

Brasilia, 24 de setembro d 2018.

À

.ff '

Vilmar Valim Ribeir
Presidente
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Brasília, 18 de Setembro de 2018.

Ao
GRUPO LUZ E CURA `
CNPJ: 00229875l0001-69
Brasília - DF

PROPOSTA

V^"^"fiš....

/Í/\\

C .Ã ,_
..-?.

HANASHIRU
máquinas agrícolas

q _ Y Descrição , I O Vl. Total FVl. Unitário

-1
I

I
L

I 1

I
I

I

01 01 I

I

Ia

Trator marca Yanmar Agritech modelo GK 200 tração
4x4, motor Yanmar Diesel modelo 3TNV76 de potência de
20,5 CV, refrigerado a àgua. Direção hidráulica,
transmissão: 8 velocidades à frente e 4 à ré. Velocidade do
reversor 2 à frente e 1 à ré. Ponto traseiro 540 rpm, freios
mecânico em banho de óleo, bateria 12V-36AH, altemador
12V/40 Al-I, acoplamento traseiro do 3° ponto categoria I
controle de posição e capacidade máxima de carga de 550
kg na rótula, pneus dianteiros 5.00-12 e traseiros 8-18, raio
de giro com freio de 1800mm e sem freio 2500 mm, peso
do trator 620 k . Marca Yanmar Agritech mode o

¡p

I'

I
I

I'

-I ` .
I

à

R$ 59.713,00 R$59.713,00 ›

017

02101,

g l
GK200. Fabricação Japonesa.
R‹›¿zóziz-z az-zšršzâvzr _ 1,1 om de rar-guia dê zone, com giro
livre em banho de óleo incorporado na caixa, cardan com
proteção, esqui regulável e roda guia. 540 RPM. Modelo
AT-8110-GLP. Marca Agritech Lavrale.

II

l

I . _

Rs 7.707,00 I Rs 7.707,00 I

'I

03 01

0

I

LiÉnšzaínúrãfivz RL 90, 0,90m de àrea de Ífzriziho, 540
RPM, Marca Yanmar Agritech.

Í ' ¬ .

Rs 12.303,00 , Rs 12.303,00

Il

04 01 II Carreta Agrícola basculante da marca Gio Implementos
Cod. MDA M006A953 Finarne 1709404.

I
I

R$ 7.019,72 RS 7.019,72 A
I 1

'ri ' E _

_;

_, Valor Total do Or_:çaEen_tp_: __ Í __ Z Í Z
~ ,Rs 36.741,72

J Valor Total por Extenso: Oitenta e Seis Mil, Setecentos e Quarenta e Dois ,Reais e Setenta e Dois Centavosç
_Cor_rdiçõe_s__Ge_r_~_ais: r O
FATURMEETO Drnnro FAnR1ç_A
Cond. Pagt°: A vista.
Prazo de Entrega: 45 (quarenta e cinco para os implementos ) dias a partir da confirmação do pedido.
Validade da Proposta: 30 (trinta) dias corridos.
Concessionária autorizada em Brasília-DF
Entrega técnica em Brasília, cortesia da Hanaslriro.

....
Hanas 'ro Máquinas rrcolas Ltda.

Cristiane Hanashiro
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Jundiaí, 19 de setembro de 2018.

Ao

GRUPO LUZ E CURA

E-mail: lar¡esusmeníno@lar¡esusmenino.o_rg.br

Brasília - DF

ORÇAMENTO

Item Qtd. Descrição Preço

01 01 Trator traçao 4x4, modelo GK 200, potência 20,5 CV, marca Yanmar Agritech. R5 51_g0U,90

Roçadeira deslocável de 1,10 m de largura de corte, modelo AT 8110 GLP-ER,
02 01 RS 7.990,00

540 rpm, marca Agritech.

Enxada Rotativa modelo RL 90, largura de trabalho 0,90 m de área de
03 01 _ R5 12.400,00

trabalho, 540 rpm, marca Agritech.

94 01 Carreta Agrícola basculante 2 ton modelo CB - 2, marca Agritech. R5 3151,09

Il

Valor Total do Orçamento: RS 90.341,00 (noventa mil, trezentos e quarenta e um reais)

Prazo de entrega: até 40 dias úteis após a confirmação do pedido.

Forma de pagamento: 7 dias.

Validade do orçamento: 10 dias.

Posto em Brasília-DF. ii-\

- mmmws APLAS." f'z~f--'*-Atencnosamente, * Y 'mà a
_ A!:P!oI.MatBd0Ca:moGP=i!°9›'m1‹36Úz _ Bumokdrø-(.¡epc13l09-500 -5
) - L. Junin!-SP

Kátia Reg ucci
Implementos Yamashita Ltda

rm-LeuEmos Ymusurrà LTDA
mAT¡uz¡1uNmA| _ Av. mr. Mzúz ao czmzzz G. Perlzgfina. 360 - Rzúm _ Jundiaí; SP - cep 13.209-suo - Ta. (1 1) 4532-l sas
mw. fânsâm _ am az Hzazazz. 543 - Rania Ezwâl - Afibziz 1 se -. cap 11944-040 _ TEL (1 1144.1 l-3055

i _ _ 1
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Agro Kayama Com.Prod.Agr|c.Ltda - EPP
TRATORES E MAou|NAs Ael-'‹lcol.As - FERRAMENTAS - |RR|eAçÃo

Rua Francisco de Barros 36 - C×.P. 82 - Fone: (015) 3241-1244 Fax: (015)3241~1766
cep 13.150-ooo lblúnõ. sp cNl=›i. 70.950.639/0001-13

U
IE-mail. agrokayama@agrokayama.com.br

Ibiúna, 19 de setembro de 2018.

Ao Grupo Luz e Cura (Brasilia - DF).

Orçamento

- 01 Trator GK200. marca Yanmar Agritech. tração 4x4. potencia de 20.5cv refrigerado a
agua. ------‹-------------------------------›---------------------------------RS 64.200,00

- 01 Roçadeira deslocável AT8110 marca Agritech, 1,10m de largura de corte ------------
---------------M-------»--»-----------------------------------------------R$ 8.100,00

- 01 Enxada rotativa RL90. marca Agritech. 0.90m de àrea de trabalho. 540 RPM ----------
--..--.-.-------.._--«---....--------z.-------«--.-.--..-------.----..--------------------Rs 12.900,00
- 01 Carreta agricola basculante. marca Agritech. 20tn com pneu
-----------------------------------------------------------------R$ 8.250,00

Valor Total do Orçamento: RS 93.450,00

Condições de Pagamento: À vista

Prazo de Entrega: 45 dias.

Validade do Orçamento: 30 dias.

Produto a ser retirado: na concessionaria

Produto para entrega frete FOB: R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais)

Garantia: 6 (seis) Meses.

A sto Koiti Kayama [Ternura

.tono l<.w..\:»1A com. PROD sonic. LTDA - EPP
P

 í í
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Pomar - necessidade constante de limpeza (fotos tiradas em época de seca - setembro)

fé- . - ap- -`-r.`

uc-- - -‹-----_- ._ _

I Áreas adjacentes às instalações - Necessidade de Limpeza constante (Setembro/2018)
_ 7 7 f ¬ : L f r '41 1 II

, _ --1 - vi-Pr 1, 1 *Li-~ z= - -' _-‹ .
' 1
1 1

_
'21



..»""-

_ f'\

Áreas de Aceiro nas divisas da chácara - Necessidade de I.imP€2a na éP°°a de sem ('¡5°° de ¡"°ê"d¡°)

- ---ig .__n

_ -1 'H--zf. fz--:l . --'f'-'c¬.,F 'ly . l |. . n~ _
"'Í-'*' .ø*" - '1 -nl-..2~
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