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1. DADOS CADASTRAIS _ _ _
j ÓrgãoiÊntidade Projšonente: kCNPJ: LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL“_

OAção Sociai Renascer 09.441-600/0001-6 lllllllllllllll
áiëinidereçez %%%%%%%%%% ii
Cd. 05__Conj. 02 Lts. 'i__e__26 Setor Lesteçççççççççççç

iTelefone da Entidade:ÉcidadÉi:iiiiiiiii"iiC LÍF.-. 5 cieiiií?
71 0613465-4957

CPF: C Cihlome do Responsável: ç
944-§lÍQ_¬Í_5'Í_+54 _ _i_Gab§ieIy.deMe¢@d@ Mefliinbo

Função na 1
Instituição:

Ífelefoineijdo Responsável:
Ú61 9825-ÕÚÚÍÊÚ

iRGIOrgão Cargo na Instituição:
Expedidor: Diretora-Presidente V

ä 3.499.514 Diretora- i
Presidente â

Endereçodo Responsável: §CEP:
EA \âÇe___ntc__Pires_CH,_íl_1§._ Lt. 40 Entta_da___Ç_______ _ Ç 72,_QQ§_z225

` . .-.:::;-_- - z.._..-__ _ _:.:.::;:_:_:~~ Y - -- 

2- DE$_Ç_FÊl_§Ã0 D0 PROAET0 dddddddddddddddddddddd _ _ _

i

2.1- Titulo do Projetofiii iiiiiijPeriodo de Execuçãiotiiii

Renascer Forte Inicio: 1 Dia apos a assinatura
do Termo de Fomento.

_ ...... .._. _ __ _ ___........___ _ _ _ __ __ _ .___ y.

Loca! de Atendimento do Projeto: » 'i Térmmo: 90 d¡aS após a

Í assinatura do termo deQd. U4, Conj. 16, Lts. 9 , Setor Norte. Estrutural DF fomento

Totai de Criança e adolescentes IAdolescentes
alcançados pelo projeto: i

150 Criança e adolescentes e adolescentes entre 06 e
12 anos. '

` 1'

2.2- Linihãiide Ação C i “ ttttttttt ii
Eixo lV: DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE INSTITUCIONAL 1. Aquisição de
equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto;

L...

i2Çš§itdentifiišššššido objiétãšiii Mtttttttttttttttttt    

Realizar fortaiecimento institucional e qualificar os atendimentos para 150 crianças e
adolescentes de famílias carentes residentes na Cidade Estruturai, através da aquisição de
materiais permanentes, equipamentos e 01 (um) veículo com vistas ampliar os atendimentos
realizados.

Ê.Át-- Jusitiiñëštiša da Prišfiiosiçäoiz M 4 4 _ _ R jjjjjjjjjjjjjjjjjj ii

A Ação Sociat Renascer é uma instituição filantrópica sem finas lucrativos, politico-
partidários ou religiosos, fundada em 28/O2/2008, com objetivo de prestar assistência sociai
e educacional gratuita e continuada sem qualquer discriminação de clientela, de forma
pianejada, diária e sistemática, acolhendo criança na faixa de 02 a 05 anos e suas famílias.
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A iiiiiiinstituição pcissuiri”Convêfiiiofreirmciiide 0Colaboraçäoiiicomi a isecretiaria lide Estaddiiiide
Educação do Distrito Federal (SEEDF) desde 2014, contando também com doações de
parceiros, alem de promover eventos e bazares.

A Instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 07h30min as 17h30min horas,
oferecendo alem de atendimento socioeducativo, 05 refeições diárias e todas as atividades
pedagogicas, observando-se a legislação pertinente.

Buscando a realização de mais um sonho, no dia 17/08/2017 foi inaugurado Instituto Socíai
Renascer, fiiial de a Ação Social Renascer, com o proposito de acolher crianças e
adolescentes na faixa etária de 06 a 12 anos, em regime de contra turno escolar, uma vez
que os nossos pequeninos, ficam desprovidos de atividades diversificadas que lhes
possibilitem o despertar das habilidades artísticas, culturais e ao aprendizado com caráter
educativo, quando encaminhados ã rede pública de ensino.

Ressaltamos, ainda, que o nosso grande objetivo e retira-los das ruas, dando-lhes
oportunidades da convivência e do fortalecimento de vincuios através de atividades criativas,
oficinas de cidadania, oficina de artes, reciclagem, debates sobre os riscos do uso abusivo
de alcool e outras drogas, atividades de estímulo a cuttura de paz.

COMUME3Â_DE___BE.NEF.¡ÇiÁ.R|â ÇQM ,O .Ê3Q.J.EÍO.

A cidade da Estrutural tem sua origem em uma invasão de catadores de iixo proximo ao
aterro sanitário do Distrito Federal existente há décadas naquela localidade. Pessoas eram
atraídas para o lixão em busca de meios de sobrevivência e nessa busca, foram ali
alinhados seus barracos para moradia.

No inicio dos anos 90 aquele conjunto de barracos adjacentes ao iixão foi-se ampliando e
transformando na “invasão da Estrutural”. No inicio pouco menos de 100 domicílios
encontravam-se fincados no iocal. A conhecida invasão ampliou-se e mais tarde foi
transformada em Vita Estrutura! pertencente ã Região Administrativa do Guará. Em janeiro
de 2004 a Lei n° 3.315 cria o Setor Compiementar de indústria e Abastecimento -- SCIA que
foi transformado em Região Administrativa XXV e a Wa Estrutural como sua sede urbana,
hoje com população estimada em 35.801 habitantes.

Sobre a Estrutural, a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD), divulgada em
2015, pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), revela que a cidade
tem, na sua composição populacional, 34,12% de criança e adolescentes com idades entre
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zero e 14 anos, o que revela uma parcela bastante significativa de jovens na cidade, ou seja,
mais de 1/3 da população. Tai realidade exige uma atenção especial e a elaboração de
politicas públicas que atendam prontamente os direitos de criança e adolescentes e
adolescentes, conforme preconizado no Estatuto da Criança e adolescente e do Adolescente
(ECA). Segundo o estudo “Análise de vulnerabilidades da juventude negra no Distrito
Federal: Subsídios ã implantação do Plano Juventude Viva”, realizado pela Seplan/DF, com
a leitura dos dados censitários, foi possível verificar a população jovem e negra de cada
região administrativa. Os maiores percentuais de jovens negros estão nas seguintes regiões
administrativas: SCIA/Estrutural (79,5%), SIA (72,4%), São Sebastião (71,8%), Varjão
(70,5%) e Paranoá (70%).

Segundo a mesma pesquisa, a renda domiciliar média apurada foi da ordem de R$ 2.004,00,
o que corresponde a 2,54 Salários Mínimos (SM), e a renda per capita foi de R$ 521,80
(0,66 SM) (Tabela 5.7). Ao analisar a distribuição da renda domiciliar bruta mensal, segundo
as classes de renda, com base em múltiplos de saiãrios minimos, verifica-se que as classes
mais expressivas são a classe de renda de dois a cinco salários minimos, 40,88%, seguida
por classe de um a dois SM, 34,58% e de cinco de dez salários mínimos, 7,01%. Na RA,
entre os domicílios pesquisados, nenhum dos moradores pesquisados tem rendimentos
acima de 20 salários minimos. Com até um salário mínimo se encontram 15,89% dos
domicílios

Segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública e Paz Social do Distrito Federal
(2017), houve um aumento de 54% dos registros de situação de violência na Cidade
Estrutural após o fechamento do lixão. Os indices de criminalidade e tráfico de drogas se
intensificaram na região, especialmente nas localidades da Vila Santa Luzia. A falta de
estrutura, a situação de carência que as familias enfrentam se agrava com a falta de
atividades complementares que possam acolher criança e adolescentes que estão expostos
a todo tipo de violência, especialmente no contra tumo escolar.

As crianças e adolescentes que vivem ali possuem limitadas opções de lazer, cultura e
acompanhamento escolar. Em meio a todas essas mazelas sociais a nossa instituição está
na Cidade Estrutural, sendo que na sua grande, maioria residem no Setor de Chácaras
Santa Luzia, região de grande vulnerabilidade, realizando atendimentos ã criança e
adolescente, ofertando um lugar onde elas são cuidadas e alimentadas.

Com o intuito de ampliar e qualificar os atendimentos reaiizados, A Ação Social Renascer
atende 95 (noventa e cinco) criança e adolescentes, com previsão de atendimento para
2018 de 150 (cento e cinquenta) todas moradoras da Cidade Estrutural, apresentamos o
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Projeto Renascer Mais Forte com o objetivo de realizar compras de equipamentos e
materiais para melhorar nossa estrutura de atendimento.

4- OBJETIVO GERAL:
Realizar fortalecimento institucional e qualificar os atendimentos para 150 crianças e
adolescentes de familias carentes residentes na Cidade Estrutural, através da aquisição de
materiais permanentes, equipamentos e O1(urn) veiculo com o intuído de ampliar os
atendimentos realizados.
5- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

‹› Estruturar as 10 salas de aula com televisores novos e modernos, ampliando as
possibilidades de atividades junto as crianças e adolescentes atendidos;
fi Substituir alguns equipamentos da cozinha garantindo a produção de refeições e
lanches para as crianças e adolescentes durante o período de atendimento de forma mais
rápida e segura;
ø Modernizar os equipamentos eletrônicos como computadores, Batashow substituindo

iiios atuais ultrapassados e que geram muita despesa de manutençao;
Q A . _ _. . d _.

inclusive nos frequentes como Mesa Brasil e Ceasa.

6. METAS

quislçao de um veiculo de transporte de cargas para busca de compras e oaçoes,

_`l N° META RESULTADO

01

Estruturar as 10 saias de auia com
televisores novos e modernos,
ampliando as possibilidades de
atividades junto a criança e adolescentes
atendidos;

_|_

10 salas modernizadas corn a
instaiação de televisores, ampiiando
as opções de atividades a ser
realizadas com as crianças e
adolescentes atendidos.

02_

Substituir alguns equipamentos da
cozinha garantindo a produção de
refeições e ianches para as crianças e
adolescentes durante o período de
atendimento de forma mais rápida e
segura;

Uma cozinha mais moderna para o
preparo das refeiçoes das crianças e
adolescentes atendidos.

os Substituir os equipamentos eletrônicos
como computadores, Datashow
substituindo os atuais ultrapassados e
que geram muita despesa de

Qualificar os atendimentos
reaiizados para crianças e
adolescentes, modemizando os
espaços de atendimento.
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'i¿ manutençao; j
Aquisição de um veiculo de transporte Ter um veiculo para transporte de

04 de cargas para busca de compras e cargas 9 °°mpra3= pois atualmente 3
instituição tem perdido algumas Íl

doaçoes, inclusive nos frequentes como doações pm, farta deste Veícukl
Mesa Brasil e Ceasa.

7. METODOLOGIA:

Quando pensamos em qualificar os atendimentos prestados consideramos alguns pontos
cruciais. A Creche Renascer durante todos os anos que vem realizando os atendimentos a
crianças e adolescentes, sempre, dentro de suas possibilidades, mesmo sendo um trabalho
social para comunidades carentes, primou pela qualidade.

A instituição para o seu funcionamento precisa de espaços para agregar quaiidade na gestão
educacional. Assim, a organização dos espaços, tempos, materiais, proposições são principios
importantes na construção do planejamento que deve ser feito para melhor atendë~ios.

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

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

Partindo destas primícias, o PROJETO RENASCER FORTE tem como objetivo qualificar os
atendimentos prestados a cerca de 150 crianças e adolescentes através da aquisição de
equipamentos e materiais permanentes novos e modemos garantindo o fortalecimento
institucional.

Para a definição da aquisição dos veiculos, foi verificada as maiores necessidades atuais que a
instituição possui para sua execução. Assim, entendemos que existem 2 necessidades
essenciais que são: Busca de compras e doações, inclusive nos frequentes como Mesa Brasil
e Ceasa.
Desta forma, solicitamos um modelo de veículo de carga, evitando assim gastos frequentes

com fretes.

O Prazo estimado para a execução total deste projeto são de 90 dias.

._ E..,\Í 91
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1z Carro transporte de cargas
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.FUI8. PLANO DE APLICAÇAO

8.1 Auxílio investimento

8.1.1 Bens Permanentes

ITEM il DESCRIÇAO DO ITEM QUANTIDADE ao -.....................  0 0 ,,,,,,,,,,_,,,|i1E0|0A
i 1 1 uuioâos vAi.oR

» - il DE lt u|~uTÁr-ue vâtoa
(R$l TUTÂL.

1 Computador desktop de i
1 01 mesaIr11Z€l4-GB 500 GB- l 4

0 Lao 21,5” windows 10. 1
Unid. 7.436,281.859,07 j

Refrigerador 450 lt cor i02 l 1  
l branco duplex

Unid. 2.499,00 2.499,00

t iiii ii Freezeriiinšišiááútal 41 9 11 iiiiiiiiiiiii ii ç03 1, 1
1 branco

Unid. 2.199,00 2.199,00

g Projetor 2700 lumens
1 04 ' T 1 Unid. 1.759,00 1.750,00 L

1 Forno industrial eletrico inox li
220v revestimento interno em

§ 05 1 aço, câmara com três trilhos 1 L
1 de apoio para regulagem, V

isolamento em lã de rocha í
I

1 1,12x1,27x“l ,53m peso

Unid. 1.649,00 1.649,00 ,

1 TV SMART 43 Polegadas ”
' 06 Full HD led entrada HDMI e 10

1 USB e WlFi com conversor
digna: 1

Unid. 1 100,00 17.000,00

' ll zzaisâzz LB 6 1 ccccccccccccc ao
07 u

L em aço INOX l 1
Unid. 1.290,00 1 1.290,00

¿ 2,00X0,80)<0,60 com 02 3
I

i bancos 1
08

, 0 C Mesàiiiiëiëiiiiiäns 1 tl iiiiii
Unid. 1.134,00 3.402,00 ç

*É 09V 1.4 Flex 2 p 2019 pintura ii 1
1 sólida ,

Unid.

i

59.100,00 1 59.100,00

iiiiiiiii S TOTAIÍSSSSSS iiiii iiiiiiiiiiiiiiiii S [ 096.334,58 ç lQ
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8.2 Resumo do Plano de Aplicação

1. SUBVENÇAO SOCIAL R$ 0

2. Auxiuo |Nvss'nMEuTo (BENS Rs 90.334,20
PERMANENTES)

_ _ ._ * * - - - -- - -- --------------------------------- -- - _l

l 3

COM OBRAS) ll

. AUXILIÓAIANSVAÉSÊTÍÊÊSNTSÕSS(DESPESASA O

(1+2+3)=

VALOR TOTAL DO PROJETO R$ 96.334,28

9. CRONOGRAMA DE EXECUCAO

jMErAsl DETALHAMENTÓ oÃsiiAç0iEs os cAoA ,VALOR DURAÇÃOIMÊS
META início

às 10 saias de aula com televisores iiiiiiiiiii iiiii0, A
novos e modemos, ampliando as possibilidades " A a
de atividadesjunto a criança e adolescentes R$17-090130 MES 1 MES 3
atendidos;

O lperíodo de atendimento de forma mais rápida e 1 j

lilÍl0eta020i00lSubstituir alguns equipamentos ç iiiii 0
garantindo a produção de refeições e lanches
para as crianças e adolescentes durante o Í R$11 1339,00 í MÊS 1 MÊS 3

lsegura; É l '
1 1
T â

'“¿'ç";"@"§' lultrapassados e que geram muita despesa de 9-19523 1 MÊS 1

Substituir os equipamentos eletrônicos como '
computadores Datashovv substituindo os atuais A

MES 3
manutenção; jr í

II?

jpara busca de compras e doações, inclusive nos R$ 59_100,OU MÊS 1 T MÊS 3
A lfrequentes como Mesa Brasil e Ceasa.

, _ , _ _ 1à §Aquis|çao de um veiculo de transporte de cargas § ,

_____________________________________ _ ._ É A As

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

umEus; DETALHAMENTO DAS AcpEs DE cAoA META j PARCELA
úN1cA
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É ,modernos promovendo a valorização da criança e adolescentes e l,R$1-¡ 090 U9 Í
¿Í adolescentes atendidos; 3 É
l  _
, iii/lodemizar a cozinha garantindo a produção de refeições e lanches í
1, para as criança e adolescentes de fomia mais rápida e eficiente; R$11-03939

lSubstituir os equipamentos eletronicos como computadores, A iiiiA A iiiiiA
Êisismë lüatashow substituindo os atuais ultrapassados e que geram muita fR$ 9.195,28 l

ldespesa de manutenção;
_àz;-- I, _zz --___-_z__ _z_z-_- --__;-_-_-___ ,_-_- -- _-,_--~ _.-- .--- - _ ._ _... '

lAquisição de um veiculo de transportada cargas para buuscaiide ' ;
*Meta 4 lcompras e doações, inclusive nos frequentes como Mesa Brasil e lR$ 59.100,00
g Ceasa. l

l 1 l
TOTAL %R$ 96.334,28

11 - MoNiToRAMEN'ro E AVALIAÇÃO
Com 0 intuito de trazer clareza a todo o processo de implementação do projeto proposto,
sugerimos os seguintes meios de veriticação e acompanhamento:

Relatorio Final- Relatorio de prestação de contas dentro do formato disponibilizado pela
Secretaria, com:

1/ Todas as notas tiscais dos materiais, equipamentos e veículos adquiridos com o recurso
do FDCA,

v” Extratos bancários e demais comprovação da aplicação do recurso resguardando o
objeto da proposta.

¬/ Também serão usados como comprovação, registros fotográficos do antes e depois de
cada um dos espaços rnelhorados com a implementação do projeto bem como dos
veículos adquiridos com o recurso recebido.

12. oEci._ARAçÃo
l Na qualidade de representante legal do Proponente, iideclaramosfpara finis de prova junto ã 0°

É Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito l
Í Federal, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer debito em mora ou
A situação de inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer orgão ou entidade

1 da administração pública do Distrito Federal, que impeça a transferencia de recursos _

Plano de Trabalho. Pede deferimento.
_; .-

____ __ _ ......:.-_:-+> “ir” .._...._.:-Nr" --^ ^^ _. ...._z1 """"'

oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Distrito Federal, na forma deste
\›

 v
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Brasília, 22 de Maio da“201
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Gab *L lyde Macedo Moutinho
Diretora-Presidente Í

13 APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE
Aprovado
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