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PLANO DE TRABALHO

1 . DADOS CADASTRAIS

Orgãos/Entidade Proponente: CNPJ:
SOCIEDADE CRISTÃ MARIA E JESUS - NOSSO 00.444.059/0001-79
LAR
Endereço: Setor de Areas Isoladas - SAIS, lote C, Núcleo Bandeirante.
Cidade: UF: CEP: Telefone da Entidade:
Brasília DF 71.737-000 (61) 3301-1120

3301-2789
Nome do Responsável: CPF:
PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA 416.749.601-15
RG/Orgão Expedidor: Cargo na Função na Telefone do Responsável:
516.802-SSP/DF Instituição: Instituição: (61) 3301-1120

Voluntária Presidente
Endereço do Responsável: CEP:
Condomínio Mansões Colorado, Conjunto A, Casa 6, DF 001- 73.105-905
SOBRADINHO/DF

2. OUTROS PARTÍCIPANTES (se houver)
Orgão/Entidade: ICNPJ/CPF:

Nome do Responsável: Função: CPF:

RG/Orgão Expedidor: Cargo: Matrícula:

Endereço: Cidade: CEP:

-3. DESCRIÇAO DO PROJETO

3.1. Título do Projeto: Período de Execução Total do Projeto: 90 dias

Desenvolvimento e sustentabilidade Início (não colocar data Término: (não colocar data

do Nosso Lar específica): específica):

Local de Execução do Projeto (Endereço):

Sede da Sociedade Cristã Maria e Jesus - Nosso Lar

SAIS- Lote "C", Núcleo Bandeirante-DF
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Total de Crianças e/ou Adolescentes atendidos no
Projeto: 40 crianças, sendo 30 acolhidos e 10 filhos de
cuidadoras residentes.

3.2. Linha de ação do Edital:

Eixo: IX - Desenvolvimento e sustentabilidade institucional

3.3. Identificação do Objeto:

Promover a aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais ao desenvolvimentos
do serviço de acolhimento a criança e adolescente em caráter emergencial e excepcional.

3.4. Justificativa da Proposição:

mSTÓRICO DA INSTITUIÇÃO:

A Sociedade Cristã Maria e Jesus - Nosso Lar é uma Entidade Civil com personalidade jurídica
de direito privado, de caráter beneficente e de assistência social, sem fins lucrativos, com duração
de tempo indeterminado, sediada nesta capital, regida por Estatuto e Regimento Interno próprio
e pelos demais dispositivos legais que lhe forem aplicáveis. Cadastrada no CDCA/DF, no
CAS/DF e CNAS.

Há quarenta e cinco anos oferece Serviço de Acolhimento a crianças e adolescentes; inclusive
com deficiência, que estejam em cumprimento de medidas de abrigamento conforme o Art. 101,
inciso VII do Estatuto da Criança e do Adolescente, até a sua reintegração à família nuclear,
extensa ou colocação em família substituta e/ou até que alcance a sua maior idade (18 anos);

A oferta do serviço ocorre na modalidade casas lares em sistema de condomínio atendendo
acolhidos com faixa etária de O (zero) a 17 (dezessete) anos e ll(onze) meses. Os recursos
fmanceiros são oriundos de doações, (pessoas fisicas e jurídicas), Sócios Contribuintes, convênio
com o GDF/SEDESTMIDH e Promoções Sociais.

O Recurso Humano atualmente é composto por 28 (vinte e oito) funcionários(as) e vários
voluntários(as), incluindo nestes a Diretoria e o Conselho Fiscal. Possui uma área de 40.000mz

composta por: 03 casas lares, O1 prédio administrativo (sala de RH, sala da equipe técnica com
espaço para atendimentos e reuniões, sala da Tesouraria), 01 refeitório com cozinha industrial e
salão para eventos, 01 brinquedoteca, 01 videoteca, O1 sala de informática/biblioteca, O1 sala de
aula, O1 bazar permanente, O1 lavanderia, O1 parque infantil, sala de atendimento psicológico,
gabinetes médico e odontológico, área verde, banheiro adaptado para pessoas com mobilidade
reduzida, despensa central de alimentos e materiais de higiene, veículos para o transporte dos
acolhidos e demais atividades da instituição.

DEMANDA PELO SERVIÇO:
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É notório para toda a sociedade que existe uma parcela de crianças e adolescentes em situação
de risco e vulnerabilidade social exposta a situações de violência e negligência de toda ordem.

Diante dessa demanda social e com um propósito de amenizar essas situações de violações de
direitos a Instituição, imbuída de um propósito assistencialista e gratuito na prestação dos
serviços, vêm há anos trabalhando com seus recursos fisicos, humanos, materiais, angariando

ainda voluntários e doações, em prol de garantir condições dignas de habitação, higiene,
segurança, acessibilidade, privacidade aos seus usuários, bem como, trabalhar em prol do término
das violações de direito primando pela reintegração familiar e social, sendo secundários a

inserção em família extensa, adotiva e por último, promoção da independência, conforme o caso.

o serviço de acolhimento para crianças e adolescentes integra os serviços de Alta Complexidade
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) pautando-se nos pressupostos do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA); do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos
Direitos das Crianças e dos Adolescentes a Convivência Familiar e Comunitária, Política
Nacional de Assistência Social; Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS;
Projeto de Diretrizes das Nações Unidas Sobre Emprego e Condições Adequadas de Cuidados
Alternativos com crianças. Adaptado à realidade e a cultura local.

Partindo dessa demanda social e dos princípios da instituição, o Nosso Lar oferece serviço de
acolhimento provisório e excepcional de forma gratuita, na modalidade Casa Lar, em três
equipamentos, em sistema de condomínio para crianças e adolescentes afastados do convívio
familiar por meio de medida protetiva judicial (Art. 101, inciso VII do ECA), determinada em
função de famílias ou responsáveis encontrarem-se, temporária ou defmitivamente,
impossibilitados de cumprirem seus deveres de cuidado ou proteção até que seja viabilizado o
retomo ao convívio com a família de origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para
família substituta e/ou até que alcancem a sua autonomia aos 18 (dezoito) anos de idade.

As casas lares possuem uma presença constante, de no minimo, duas cuidadoras residentes, o
que visa estimular o desenvolvimento de relações mais próximas do ambiente familiar, promover

hábitos e atitudes de autonomia e interação social com as pessoas da comunidade, respeitando a
sua condição peculiar como pessoa em desenvolvimento.

A entidade promove o convívio familiar (conforme permissão judicial) e comunitário dos
acolhidos, bem como, a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na comunidade local
visando atender a todas as premissas estabelecidas pelo ECA. Especialmente no que diz respeito
ao fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, articula com a Rede socioassistencial meios
para a promoção não somente dos acolhidos, mas também, orientações e auxílio aos familiares
em prol dos direitos das crianças e adolescentes e visando o término das violações de direitos.

O Serviço de Acolhimento desenvolvido pelo Nosso Lar ao longo destes 45 (quarenta e cinco)
anos é fonte de referência para pesquisadores, estudantes e outros, pois tem como princípio
garantir atendimento de qualidade aos acolhidos e às suas famílias de forma articulada com os

®
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serviços da Rede socioassistencial, como: SUAS, SUS, Sistema Educacional e com outras
políticas e demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos.

Para melhorar a qualidade e agilidade dos serviços ofertados na Entidade de Acolhimento, há a
necessita de promover a sustentabilidade institucional, com aquisição bens permanentes e
materiais essenciais ao bom funcionamento da OSc.

3.5. Objetivos:

3.5.1 Geral

Promover o desenvolvimento e a sustentabilidade institucional na perspectiva de contribuir para
o desenvolvimento biopsicossocial da criança acolhida, no sentido de assegurar com absoluta
prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
esporte, ao lazer à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária.

3.5.2 Específico:

• Contribuir com o desenvolvimento e a sustentabilidade da Instituição;

• Facilitar o acompanhamento das família de origem e a construção do PIA em conjunto
com a Rede socioassistencial,

• Promover o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;

• Contribuir com o registro sobre a história de vida e desenvolvimento de cada
criança/adolescente;

• Prestar plena assistência à criança/adolescente, até que seja viabilizado o seu retorno à
família nuclear ou extensa ou a sua colocação em família substituta;

• Promover ações destinadas à defesa da garantia de direitos das crianças/adolescentes.

3.6. Metas:

N.O DA META; META: RESULTADO:

1 Promover o desenvolvimento e a Melhorar a qualidade dos serviços
sustentabilidade institucional por meio ofertados às crianças e
de aquisição de equipamentos e adolescentes acolhidos.
materiais eSSenCIaIS à execução do
serviço de acolhimento de crianças e
adolescentes em caráter emergencial e
excepcional.
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4 - METODOLOGIA

Reconhecer a criança e o adolescente como pessoa humana em desenvolvimento, sem prejuízo
da proteção integral, a fim de lhes facultar o desenvolvimento fisico, mental, moral, espiritual
e social em condições de liberdade e dignidade, por meio da aquisição de equipamentos e
mateias permanentes que possibilitem a sustentabilidade institucional.

5. PLANO DE APLICAÇÃO

5.1 Subvenção Social (despesas de custeio)

S.1.1 Bens de Consumo

N° Descrição do item Quantidade Unidade de Valor Valor
item (descrever todas as medida Unitário total

especificações dos materiais a
serem adquiridos, sem
indicações de marca)

S.1.2 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

N° Descrição do item (descrever Quantidade Unidade de Valor Valor
item todas as especificações dos medida Unitário total

materiais a serem adquiridos, sem
indicações de marca)

S.1.2 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

N° Descrição do item (descrever Quantidade Unidade de Valor Valor
item todas as especificações dos medida Unitário total

materiais a serem adquiridos, sem
indicações de marca)

L-I S_._1_.3_A_UX_il_io_à_p_e_s_so_a_f_ís_ic_a JJ---J .
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N° Descrição do item (descrever Quantidade Unidade de Valor Valor
item todas as especificações dos medida Unitário total

materiais a serem adquiridos, sem
indicações de marca)

5.1.4 Serviços de Terceiros - Pessoa Física

N° Cargo Quantidade n.O meses Valor Valor total
item de mensal (sem

profissionais encargos)

Total

5.1.5 Encargos com Serviços de Terceiros - Pessoa Física (recursos Humanos)

N° Cargo Quantidade n.O meses Valor Total dos
item de mensal dos encargos a

profissionais encargos serem pagos
no Projeto

Total

5. 1.5.1 Detalhamentos dos Encargos Sociais mensais de cada profissional

('Preencher a tabela com valores mensais quanto aos Serviços de Terceiros - Pessoa Física
individualmente por profissional).

(Esta tabela tem caráter exemplificativo, devendo ser elaborada de acordo com o regime de

contratação e observada legislação trabalhista, ficando a critério da instituição adicionar colunas

à tabela, caso necessário).

Cargo FGTS 13° salário Provisão 113 de Provisão Total
(8%) de Férias Férias FGTS mensal dos

encargos

5.1.1.6. Resumo Serviços de Terceiros - Pessoa Física



N° Item Cargo Custo mensal por Valor dos Salário
profissional bruto com encargos
(somatório encargos (total do proj eto
+ salário # Valor
Bruto

Total

5.2 Auxilio Investimento

N° Descrição do item (descrever Quantidade Unidade Valor Valor total

item todas as especificações dos bens a de medida Unitário
serem adquiridos, sem indicações de
marca)

1 Aquisição de Veículo de 01 U R$ R$

passeIO 41. 830,50 41. 830,50

a. Motor: 999cm3 -

potência liquida máxima:

82cv(E)/75CV(G) -

torque liquido máximo:
10.4kgfrn(E)/9.7kgfm(G)

b. Tipo: Flex

c. Sistema segurança:

freios ABS e airbag na
dianteira

d. Direção: Elétrica

e. Vidros: Acionamento

Elétrico

f. Transmissão: Manual
com 5 velocidades

g. Reservatório

combustível: 55L
h. Ar condicionado

N° Passageiros: 5

2 Aquisição de veículo de carga: 01 U R$ R$

Motor: 4 cilindros,
77.490,00 77.490,00

a. 16
válvulas, cabeçote em
aluminio, l potência

~.
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máximo:
130@3. 800rpm, torque

máximo: 26@1.500-
3.500 rpm

b. Tipo: diesel

c. Transmissão: Manual

com 6 velocidades

d. Vidros: Acionamento

Elétrico

e. Direção: hidráulica
progressIva

f. Sistema direção: pinhão
e cremalheira com
assistência hidráulica

a Sistema segurança:O ·

freios ABS, airbag

motorista e passageiros

h. Reservatório

combustível: 65 1

1. Capacidade útil carga:

1.800kg

J. N. Passageiros: 3

03 Caçamba tipo baú. 01 U R$ R$

8.950,00 8.950,00

04 Fomo elétrico industrial 01 U R$ R$

Forno elétrico industrial
3.781,50 3.781,50

capacidade de 04 assadeiras
35x35cm. Temperatura: Ajustável
de 50°C a 210°C.

Altura: 44,25 cm

Largura: 58cm

Profundidade: 61 cm

Peso: 38 Kg

220V MONO 50/60HZ

05 Forno industrial a gás 8üx6ü em R$ R$
inox-,

r2)'
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- Revestimento interno em aço 01 U 1.395,1 5 1395,1 5
galvanizado
- Câmara com três trilhos de
apoio para regu lagem de altura
das grelhas
- Isolamento em lã de rocha
- Abertura total do vidro
Destaques:
- Fornos duplos e simples
- Termômetro na lat era l do forno
Na embalagem:
-1 Forno
- 1 Manual de instruções
Dimensões {LxAxP}: 92 x 209 x
64,S cm
Peso: 55 Kg
Garantia: 3 meses

06 Fogão a gás industrial 08 bocas

Registros em latão forjado. Tubo 01 U R$ R$
de distribuição de gás com

2.890,05 2.890,05
tampão e bico de entrada de gás
reversível. Grelhas de ferro
fundido. Queimadores em ferro
fundido. Bandeja coletora de
resíduos em chapa de aço
galvanizada. Modelo: 208
Pressão: Alta Pressão Grelhas:
30x30 Cm Com 6 Pontas Metal:
Aço Forno: Tem Chapa:: Tem
Bocas: 8 Queimador Duplo:: 1.55
X 0.88 X 0.80 Medida Do Perfil:
10 Cm Diâmetro Queimadores: 11
Cm Distância Entre As Grelhas:
10 Cm Linha: Stand Extra Posíção
Na Cozinha: Centro

Total 136.337,20

5.2.2 Despesa com Obras

N° Código Descrição do Item Quantidade Unidade de Preço Total
item SINAPI (de acordo com a medida Unitário

tabela SINAPI)
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Total

5.3 Resumo do Plano de Aplicação

Valor (R$)
1 Total subvenção Social O
2 Total Auxilio Investimento (bens permanentes 136.337,20
3 Total Auxilio Investimento (despesa com obras) O
Total do Projeto (1+2+3) 136.337,20

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

(A quantidade de Metas fica a critério do Projeto)

(A quantidade de Ações de cada Meta fica a critério do Projeto)

Natureza de Despesa- Subvenção Social (despesas de custeio)
Meta Detalhamento das ações de la Parcela 2a 3a 43

cada meta Parcela Parcela Parcela
1,2 e 3 4,5 e 6 7, 8e 9 10, 11 e

12
Meta Ação 01 (descrever a ação) R$ R$ R$ R$
(enumerar a

Ação 02 (descrever a ação) R$ R$ R$ R$
meta de
acordo com
item 3.6
Total de R$
Subvenção
Social
Natureza de Despesa- Auxílio Investimento (bens permanentes)
Meta Detalhamento das ações de la Parcela 2a 3a 43

cada meta Parcela Parcela Parcela
1,2 e 3 4,5 e6 7, 8e 9 10,11 e

12
Meta 01 Ação 01 R$ R$ R$ R$

Aquisição de Veículo de 41.830,50
passeIO
i. Motor: 999cm3 -

potência liquida máxima:
82cv(E)/75CV(G) -
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torque liquido maXlmo:
10.4kgfm(E)/9.7kgfin(G)

J. Tipo: Flex
k. Sistema segurança:

freios ABS e airbag na
dianteira

1. Direção: Elétrica
m. Vidros: Acionamento

Elétrico
n. Transmissão: Manual

com 5 velocidades
o. Reservatório

combustível: 55L
p. Ar condicionado

N° Passageiros: 5
Ação 02 R$ R$ R$ R$

77.490,00
Aquisição de veículo de carga:

k. Motor: 4 cilindros, 16
válvulas, cabeçote em
aluminio,l potência
máximo:
130@3.800rpm, torque
máximo: 26@1.500-
3.500 rpm

1. Tipo: diesel
m. Transmissão: Manual

com 6 velocidades
n. Vidros: Acionamento

Elétrico
o. Direção: hidráulica

progresslva
p. Sistema direção: pinhão

e cremalheira com
assistência hidráulica

q. Sistema segurança:
freios ABS, airbag
motorista e passageiros

r. Reservatório
combustível: 65 1

s. Capacidade útil carga:
1.800kg

t. N. Passageiros: 3
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Ação 03

Caçamba tipo baú.

Ação 04

Forno elétrico industrial
capacidade de 04 assadeiras
35x35cm. Temperatura:
Ajustável de 50°C a 210°e.
Altura: 44,25 cm
Largura: 58cm
ProfUndidade: 61clTI
Peso: 38 Kg
220V MONO 50/60HZ
Ação 05

Forno industrial a gás SOx60 cm
inox-,
- Revestimento interno em aço
galvanizado
- Câmara com três trilhos de
apoio para regulagem de altura
das grelhas
- Isolamento em lã de rocha
- Abertura total do vidro
Destaques:
- Fornos duplos e simples
- Termômetro na lateral do forno
Na embalagem:
-1 Forno
- 1 Manua l de instruções
Dimensões (LxAxP): 92 x 209 x
64,S cm
Peso: 55 Kg
Garantia: 3 meses
O.
Ação 06
Fogão a gás industrial OS bocas
Registros em latão forjado. Tubo
de distribuição de gás com tampão
e bico de entrada de gás
reversível. Grelhas de ferro
fundido. Queimadores em ferro
fundido. Bandeja coletora de
resíduos em chapa de aço
galvanizada. Modelo: 20S
Pressão: Alta Pressão Grelhas:
30x30 Cm Com 6 Pontas Metal:
Aço Forno: Tem Chapa: : Tem

R$
8.950,00

R$
3.781,50

R$
1.395,1 5

R$
2.890,05
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Bocas: 8 Oueimador Duplo:: 1.55
X 0.88 X 0.80 Medida Do Perfi l: 10
Cm Diâmetro Oueimadores: 11
Cm Distância Entre As Grelhas: 10
Cm Linha: Stand Extra Posição Na
Cozinha: Centro.

Total de R$
Auxilio 136.337,20
Investimento
(bens
permanentes)
Natureza de Despesa- Auxílio Investimento (despesas com obras)
Meta Detalhamento das ações de la Parcela 2a 3a 4a

cada meta Parcela Parcela Parcela
1, 2 e 3 4,5 e 6 7, 8e 9 10, 11 e

12
Meta Ação 01 (descrever a ação) R$ R$ R$ R$
(enumerar a

Ação 02 (descrever a ação) R$ R$ R$ R$
meta de
acordo com
o item 3.6
Total de
Auxilio
Investimento
(despesas
com obras)
Total de
Auxilio
Investimento
(bens
permanentes
+ despesas
com obras)
Total por R$ R$
parcela

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

(Detalhar a duração, fixando os períodos estimados para inicio e término das atividades, indicar

cada uma das ações que serão realizadas para atingir cada meta e o prazo previsto para a
implementação, tudo em consonância com o cronograma de desembolso).

(Não colocar data especifica no campo "duração/mês");

(A quantidade de Metas do Projeto fica a critério da instituição);

(A quantidade de Ações/etapas de cada meta fica a cntério da instituição)~
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Metas 01 Detalhamento das Ações de /valor (R$) Duração /mês

cada meta Início Término

Ação 01 R$ Mês 01 Mês 03
Aquisição de Veículo de 41.830,00
passeIO
q. Motor: 999cm3 -

potência liquida máxima:
82cv(E)/75CV(G) -

torque liquido máximo:
1O.4kgfm(E)/9.7kgfm(G)

r. Tipo: Flex
s. Sistema segurança:

freios ABS e airbag na
dianteira

t. Direção: Elétrica
u. Vidros: Acionamento

Elétrico
v. Transmissão: Manual

com 5 velocidades
w. Reservatório

combustível: 55L
x. Ar condicionado

N° Passageiros: 5
Ação 02 R$ Mês 01 Mês 03
Aquisição de veículo de carga: 77.490,00

u. Motor: 4 cilindros, 16
válvulas, cabeçote em
alumínio,1 potência
máximo:
130@3.800rpm, torque
máximo: 26@1.500-
3.500 rpm

v. Tipo: diesel
w. Transmissão: Manual

com 6 velocidades
x. Vidros: Acionamento

Elétrico
y . Direção: hidráulica

progressIva
z. Sistema direção: pinhão

e cremalheira com
assistência hidráulica

aa. Sistema segurança:
freios ABS, airbag
motorista e passageiros

~.
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bb. Reservatório
combustível: 65 I

cc. Capacidade útil carga:
1.800kg

dd. N. Passageiros : 3

Ação 03

Caçamba: tipo baú.
Ação 04

Fomo elétrico industrial
capacidade de 04 assadeiras
35x35cm. Temperatura:
Ajustável de 50°C a 21 ODe.
Altura: 44,25 cm
Largura: 58cm
Profundidade: 61cm
Peso: 38 Kg
220V MONO 50/60HZ
Ação 05
Forno industrial a gás 80x60 cm
lnox - ,
- Revestimento interno em aço
galvanizado
- Câmara com três trilhos de
apoio para regulagem de altura
das grelhas
- Isolamento em lã de rocha
- Abertura total do vidro
Destaques:
- Fornos duplos e simples
- Termômetro na lateral do
fomo
Na embalagem:
- 1 Fomo
- 1 Manual de instruções
Dimensões (LxAxP): 92 x 209 x
64,5 cm
Peso: 55 Kg
Garantia: 3 meses
Ação 06

Fogão a gás industrial 08 bocas
Registros em latão forjado. Tubo
de distribuição de gás com tampão
e bico de entrada de gás
reversível. Grelhas de ferro

R$
8.950,00

R$
3.781,50

R$
1.395,15

R$
2.890,05

Mês 01

Mês 01

Mês 01

Mês 01

Mês 03

Mês 3

Mês 03

Mês 203
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fundido. Queimadores em ferro
fundido. Bandeja coletora de
resíduos em chapa de aço
galvanizada. Modelo: 208
Pressão: Alta Pressão Grelhas:
30x30 Cm Com 6 Pontas Metal:
Aço Forno: Tem Chapa:: Tem
Bocas: 8 Queimador Duplo:: 1.55
X 0.88 X 0.80 Medida Do Perfil: 10
Cm Diâmetro Queimadores: 11
Cm Distância Entre As Grelhas: 10
Cm Linha: Stand Extra Posição Na
Cozinha: Centro

Total de R$ Mês 01 Mês 03
Auxilio 136.337,20
Investimento
(bens
permanentes)

8. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Para monitoramento e avaliação da eficiência, efetividade e eficácia da execução do presente
projeto serão utilizados, notas fiscais e material fotográfico, rede sociais e visita in locus da
Comissão de Monitoramento e Avaliação, conforme portaria da SECRIA. Os resultados serão
mensurados no relatório final.

9. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para fins de prova junto à
Secretária de Estado de Políticas para Crianças e Adolescentes e Juventude do Distrito
Federal, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou
situação de inadimplência como Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou entidade
da administração pública do Distrito Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos
de dotações consignados nos orçamentos do Distrito Federal, na fonna deste Plano de
Trabalho, Pede deferimento.

Brasília-DF, 10 de agosto de 2019.


