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PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS
Órgão/Entidade Proponente: CNPJ/CPF:
Instituto Nair Valadares 04.192.012/0001-16
Endereço:
QN8 A conjunto 04/05 lotes 01/02
Cidade: UF: CEP: Telefones da Entidade:
Riacho Fundo ll 71880-110 (61) 3333-1552
Nome do responsável: CPF:

CI/Orgão Expedidor: Cargo na Instituição: Função: Telefone:
Karla Valadares de Castro 688.03 0.527-04

593.095 - DF l Presidente l Presidente l (61) 3434-5515
Endereço do Responsável: CEP:
SQNW 109 Bloco E - Apto 504 - Residencial Via 70.686-425
Santorini- Noroeste - Brasília

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO .
2.1-Título do Projeto: Período de Execução total do projeto: 03 Meses

(aproximadamente)
PROJETO “MEU CANTINHO”
PAVIMENTAÇAO COM

Início: A partir da liberação do Término: 03 meses após o
recurso inicio (aproximadamente)

FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO DE PISO
EMBORRACHADO,
COBERTURA DO

Local de Execução do Projeto (Endereço):
Instituto Nair Valadares

End.: QNA 08 Conj. 04/05 lotes 01/02 - Riacho Fundo II

Total de Crianças e/ ou Adolescentes atendidos no projeto:
196 crianças e 200 adolescentes/mulheres

PLAYGROUND E CORREDOR.

2.2 - LINHA DE AÇÃO DO EDITAL:
Eixo IV - Desenvolvimento e Sustentabilidade Institucional.
l - Aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto;
2 '~ Serviços de adequação do espaço físico com obra e ou reforma de estrutura voltada à
melhoria da qualidade e facilitação de ações com criança e adolescentes.

2.3 IDENTIFICAÇAO DO OBJETO:

O Projeto “Meu cantinho” tem como objetivo a obtenção de material e mão de obra para
Pavimentação, fornecimento, instalação de emborrachado e Cobeitura do playground e Corredor.
tende a atender na melhoria interna do espaço do Instituto Nair Valadares - localizado na Região
Administrativa do Riacho Fundo II. Com o intuito de melhorar o serviço prestados e atendimento às
crianças, e/ou adolescentes e suas famílias, bem como a adequação do espaço físico tendo maior
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possibilidade e condição de alcance para a utilização da área, contribuindo para um serviço de melhor
qualidade a comunidade atendida na Instituição quanto para O seu desenvolvimento cognitivo,
humano e social.
Atualmente a Instituição atende a 196 crianças de 03 a 05 anos de idade na modalidade de Educação
Infantil, e no Projeto Sonhos e Vidas, na modalidade Apoio Sócio Familiar são atendidas 200 pessoas
dentre adolescentes e familias da comunidade do Riacho Fundo Il, , o atendimento se dá mediante
atividades psicossociais, inclusão digital, acompanhamento nutricional, empreendedorismo e
atividades que contribuem para desenvolvimento social, da autonomia e aprendizagem para O
exercício da cidadania. Esse projeto é mantido atualmente por meio parcerias e recursos próprios.

2.4 - JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇAO:

Graças à boa relação do Instituto Nair Valadares ~ INAV com a comunidade e devido a grande
demanda pelos serviços prestados é preciso contar com a parceria da comunidade e de órgãos públicos
que permitem manter com suprimentos o funcionamento da Entidade; atualmente em Termo de
Colaboração com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (principal fonte financeira) e
parcerias com Sabin, Universidade Católica de Brasilia, Projeto Mesa Brasil, Secretaria de Agricultura
(alimentação complementar), Pediatra Solidário, Senac e Grupo de Conjugues Chefes de Missão -
GCCM, além desses parceiros O INAV permanentemente esta a procura de parcerias, doações para
atender e contribuir em parte a solução das necessidades da comunidade para o crescimentos por meio
de atividades complementares oferecidas às famílias assistidas a aberto a toda comunidade, com
objetivo de oportunizar aos menos favorecidos melhores condições de vida, de emprego, saúde, lazer,
alimentação e educação e inserção das famílias para complementação de renda por meio do
artesanato, por meio de oficinas oferecidas as famílias e membros da comunidade.
A comtmidade do Riacho Fundo II está estimada em 50 mil habitantes, sendo a maior parte da
população constituída por mulheres 50,8 %. Já no quesito grau de instrução 31,8 °/› é constituída de
estudantes e 2% se declaram ser analfabetos, a cidade é marcada pela desigualdade social, nível
socioeconômico notavelmente baixo e com altos índices de criminalidade e pobreza necessitando de
projetos sociais.
Seus habitantes são em sua maioria, mulheres solteiras de família com baixa escolaridade, e renda
inferior a dois salários mínimos. Segundo Pesquisa Distrital por amostra de domicilio (PDAD).

Tendo em vista, que não dispomos de recursos próprios para as benfeitorias na Instituição, Projeto
“MEU CANTINHO” que irá proporcionar um melhor aproveitamento do espaço ofertando um
melhor atendimento às crianças e suas famílias, bem como melhorias no espaço físico tendo maior
possibilidade e condição de alcance para a utilização da área, uma vez que principalmente em dias
chuvosos ou de muito calor O espaço se toma inutilizado devido às condições climáticas citadas.
Desse modo com a adequação do espaço o INAV estará contribuindo para as crianças e comunidade
atendida na Instituição quanto para o seu desenvolvimento cognitivo, humano e social.

2.5 - OBJETIVOS:

OBJETIVO GERAL
Cobrir, pavimentar, fomecer e instalar piso emborrachado no espaço físico de 235m2' do Instituto
Nair Valadares - INAV para atender a demanda das crianças, adolescentes e famílias da comunidade
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do Riacho Fundo II.

OBJETIVOS EsPEcÍ1‹¬IcOSz
Cobrir e pavimentar com piso emborrachado O espaço físico do INAV, para atender aos seus
usuários de forma integral, com qualidade, conforto e segurança;

l.

2.
3.

Promover adequação no espaço físico;
Contribuir no desenvolvimento cognitivo, humano e social das crianças atendidas.

2.6 - (Neste quadro devem ser indicados os números de metas a serem realizadas dentro do pro_ieto. bem como a descrição detalhada dc
cada meta de fon-na qualitativa e quantificada. sendo que as metas são. de maneira sucinta os objetivos que os projetos buscam desenvolver. devendo
indicar também no quadro. os resultados esperados de modo a permitir a verificação de seu cumprimento. além da identificação e quantilicaçäo do
público alvo do projeto).

N.° DA
META

META RESULTADO

01 Construção de área coberta para recreação
Etapa 1 Serviços Preliminares

1.1 Sondagem do solo
1.2 Instalação de tapumes
1.3 Locação de Obra

Etapa 2 Infra Estrutura

2.1 Escavação de estacas, valas e blocos de
coroamento

2.2 Arrnaçao de aço CA50 para blocos, estacas
e baldrames

2.5 Concretagem das estacas e blocos em
concreto fck 25Mpa concreto manual

2.6 Aterro e compactação do solo
Etapa 3 Super Estrutura

3.1
Concretagem de Radier sobre solo fck
3OMPA e=l0cm, lançamento.
adensamento e acabamento

3.2
Fornecimento e instalaçao de pilar em
perfil "u" enrijecido de aço galvanizado
dobrado, l50x60x20mm

3.3
Fabricação e instalação de tesouras inteiras
em aço, vão de llm, para telha de

3.4

ftbrocimento
Fomecimento e instalação de cobertura em
telhas de fibrocimento e translúcidas

Etapa 4 Acabamento

4.1 Fomecimento e instalaçao de piso
emborrachado 70rmn

Cobrir, pavimentar, fomecer e instalar piso
emborrachado no espaço fisico do INAV, para
atender aos seus usuários de forma integral,
com qualidade, conforto e segurança.
Cobertura e pavimentação de 200m2.
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N.° DA RESULTADOMETA META

02 Construção de área coberta para circulação
em corredor existente

Etapa 1 Serviços Preliminares
1.1 Instalação de tapumes

Cobrir espaço físico de circulação para melhor
Etapa 2 SUP” Estrutura atender todos os usuários.

Fabricação e instalação de meias tesouras
2.1 em aço, vão de 2,5m, para telha de

fibrocimento
2 2 Fornecimento e instalação de cobertura em

° telhas de ftbrocimento e translúcidas

3. METODOLOGIA
O Projeto “Meu Cantinho” contará com uma empresa especializada em construção e

reformas, de acordo os parâmetros exigidos pela legislação brasileira vigente a qual ficará
responsável pela execução da obra.

O INAV tem experiência nesse tipo de atividade, pois sempre que necessário executa os
reparos e manutenções necessárias, ao longo de 17 anos de existência. E que, portanto, a
instituição está apta para a fiscalização desse tipo de serviço.

Solicitaremos a empresa relatório mensal das atividades realizadas que os quais serão
anexadas à documentação de prestação de contas.

4. PLANO DE APLICAÇÃO
Não se aplica a este projeto.
4.1.1 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Não se aplica a este projeto.
4.1.2 - Encargos com Serviços de Terceiros - Pessoa Física (Recursos Humanos)
Não se aplica a este projeto.
4.1.3 - Detalhamento dos Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Não se aplica a este projeto.
4.1.4 - Auxílio Investimento (despesas de capital)
Não se aplica a este projeto.
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4.1.5 - Auxílio Investimento (despesa com obras)
Valor

Quant/ . . .
Natureza de Despesa Unidade Un,|tim0 Valor Total Tabela

m2
(media de SINAP1
referência)

Especificação Código
-~. 1. ¿ , ~

Sondagem do solo 2 und RS 750,00 RS 1.500,00 72872
l Tapume com telha metálica 104 m2 RS 81.49 RS 8.474,96 98459

Locação convencional de obra. através de gabarito de tábuas
.d ¡ d d 1 _ .t t 200 m2 RS 12,05 RS 2410,00 73922/1corri as ponta etea as a ca a .5m. sem reaprovei amen o

acoplado. prufundidade máxima de 20m. diâmetro máximo de
l500mm. potência instalada de 137hp. mesa rotativa com
torque máximo de 30KN/M

2m°

Mk 1 _... 1.. ...D _ _-._._.. ....i._.- _.. ._
Perfuratriz hidráulica sobre caminhão com trado curto

RS 220,38 90680

Fabricação. montagem e desmontagem de fônna para bloco
de coroamento, em madeira Serrada. e=25mm

Smz RS 44.77 96531

Lançamento com uso de baldes. adensamento e acabamento
de concreto em estruturas

9,7m” RS 156,20 92873

Corte e dobra de aço CA60. diâmetro 5.0mm. utilizado em
estruturas diversas. exceto lajes

ss3.9o Kg RS 7,16 92759

Corte e dobra de aço CA50. diâmetro l0.0mm. utilizado em
estruturas diversas. exceto lajes

256,23 Kg RS 5,99 92778

Escavação mecanizada para viga baldrame, com previsão de
forma. com mini-escavadeira

5m3 RS 26.81 98655

Concreto usinado bombeável. classe de resistência c25. com
brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm. exclui serviço de
bombeamento (NBR 8953)

9m3 RS 245,57 34493

Aterro e compactação do solo
-;~úi‹;;§"_'¡*;zç§*r¢äf'::iz.js.¿a._\¡¡~v¢:=.-âp.;~fç.§.` .;":¿(.'.›.;‹.v' ,¿ ¡,i-.›¿;'¡¿_¡«.:_.;t~;¶,¿' 5'¿i1,.".. _f""' ;z;1,"z<-*rt ^ r' ; Li»-¡*';r¬_¬¡;rT¬z';' “_¬:;_ -Nf' 'zÀ^"' "" " ,;»¡;i›".z";;._-.i,z_"¡› y '-«_-.¿g1'<__'¿.;-* ':§_:",¬' .__ ‹›=¢{c'“'_‹ ._ _,-.I ¿-›‹.¬"›f * " - ~ ....

zoom* RS 2,31 RS 462,00 97083- HE,t... aa, '”
Concretagem deadier sobre solo fck 3OMPA e=10cm.
lançamento. adensamento e acabamento

20m” RS 362,00 97094

Fomecimento e instalação de pilar em perfil "u" enrijecido de
aço galvanizado dobrado, 150x60x20mm

274i<g Rs 22.89 40536

Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço. vão de llm.
para telha de fibrocimento

6und R$1.123,02 92618

Fabricação e instalação de meias tesouras em aço. vão de
2.5m. para telha de fibrocimento

11 und RS 417,65 92602

Fomecimento e instalação de cobertura em telhas de R 67 33 R 1744459 94213zss 9 mz 5 ° 3 ¬_ . , . ,fibrocimento e translucidas
* ¬ W ' 111' ér.--:‹:'t;;.›.;;' z-2"-:".¬1r-1'¢›'f¬-'tztrrririf:= 'r'âi'â.:>:="~'‹:' A»*f¬':*'".

""° ” 13?W É-=`t"~'z.Í`›:"-fz~f~Í.\"Íí Q:-.¬'=r`âäwn. “Tú P* "" 1 ._ i_._.._.t 1.. gar.-- __ _z_ .__ ..___^I_ziz.z¬ -__ ...i_zz‹z..'!`3í'._L'>1E.*' .t..'i...i _i4_.“_à^l .t.›i.z:i..l1'.'_.íÍ;Lz..iz'à_.i .c,.,,.~:‹..x2... _, - a. af *°
Fomecimento e instalação de piso emborrachado 40mm Sem referência¡67,4m, RS 193,30 RS 32.358,42 SWAH

t

..,¬,._:¿,..§.,. -,,_.._ -. 2.2- - _ - ...M2 J- ..- ....-- .A W .z » ,.;. - .,.. -L a. 5:2. _ -¬_\.. N .2.. - ....--.:›.,_.¡¡`_7¡TL,;¡¡5 23._- .z
ç era › ‹.~ _*-i¿zí:`;*i;-_›;šgfiilf:..;t*iv;ó.t'.=;‹;f; ".;;r.:.,...i;'-. ii ;;i:¬;;` “='=' 1% ...»~z‹«

Administração de obra e despesas indiretas und 35% RS 34.253,79

ra 1 w'rr~Ir1 tf

_- I f1.;} *;~; 35.Lai;f¿i;__J;::f:¿T{)Íl§AL_.c`on11B.D.I' I. ff. ` . __RS¿í132'.l21,76 _ '
*Considerando o orçamento aprovado pela despesa.
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4.1.5 - Auxílio Investimento (despesa com obras)
Valor

Quant/ . . .
Natureza de Despesa Unidade Un,|tim0 Valor Total Tabela

m2
(media de SINAP1
referência)

Especificação Código
-~. 1. ¿ , ~
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l Tapume com telha metálica 104 m2 RS 81.49 RS 8.474,96 98459
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.d ¡ d d 1 _ .t t 200 m2 RS 12,05 RS 2410,00 73922/1corri as ponta etea as a ca a .5m. sem reaprovei amen o

acoplado. prufundidade máxima de 20m. diâmetro máximo de
l500mm. potência instalada de 137hp. mesa rotativa com
torque máximo de 30KN/M

2m°

Mk 1 _... 1.. ...D _ _-._._.. ....i._.- _.. ._
Perfuratriz hidráulica sobre caminhão com trado curto

RS 220,38 90680
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Smz RS 44.77 96531
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de concreto em estruturas

9,7m” RS 156,20 92873

Corte e dobra de aço CA60. diâmetro 5.0mm. utilizado em
estruturas diversas. exceto lajes

ss3.9o Kg RS 7,16 92759
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-;~úi‹;;§"_'¡*;zç§*r¢äf'::iz.js.¿a._\¡¡~v¢:=.-âp.;~fç.§.` .;":¿(.'.›.;‹.v' ,¿ ¡,i-.›¿;'¡¿_¡«.:_.;t~;¶,¿' 5'¿i1,.".. _f""' ;z;1,"z<-*rt ^ r' ; Li»-¡*';r¬_¬¡;rT¬z';' “_¬:;_ -Nf' 'zÀ^"' "" " ,;»¡;i›".z";;._-.i,z_"¡› y '-«_-.¿g1'<__'¿.;-* ':§_:",¬' .__ ‹›=¢{c'“'_‹ ._ _,-.I ¿-›‹.¬"›f * " - ~ ....

zoom* RS 2,31 RS 462,00 97083- HE,t... aa, '”
Concretagem deadier sobre solo fck 3OMPA e=10cm.
lançamento. adensamento e acabamento

20m” RS 362,00 97094
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274i<g Rs 22.89 40536
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11 und RS 417,65 92602

Fomecimento e instalação de cobertura em telhas de R 67 33 R 1744459 94213zss 9 mz 5 ° 3 ¬_ . , . ,fibrocimento e translucidas
* ¬ W ' 111' ér.--:‹:'t;;.›.;;' z-2"-:".¬1r-1'¢›'f¬-'tztrrririf:= 'r'âi'â.:>:="~'‹:' A»*f¬':*'".

""° ” 13?W É-=`t"~'z.Í`›:"-fz~f~Í.\"Íí Q:-.¬'=r`âäwn. “Tú P* "" 1 ._ i_._.._.t 1.. gar.-- __ _z_ .__ ..___^I_ziz.z¬ -__ ...i_zz‹z..'!`3í'._L'>1E.*' .t..'i...i _i4_.“_à^l .t.›i.z:i..l1'.'_.íÍ;Lz..iz'à_.i .c,.,,.~:‹..x2... _, - a. af *°
Fomecimento e instalação de piso emborrachado 40mm Sem referência¡67,4m, RS 193,30 RS 32.358,42 SWAH

t

..,¬,._:¿,..§.,. -,,_.._ -. 2.2- - _ - ...M2 J- ..- ....-- .A W .z » ,.;. - .,.. -L a. 5:2. _ -¬_\.. N .2.. - ....--.:›.,_.¡¡`_7¡TL,;¡¡5 23._- .z
ç era › ‹.~ _*-i¿zí:`;*i;-_›;šgfiilf:..;t*iv;ó.t'.=;‹;f; ".;;r.:.,...i;'-. ii ;;i:¬;;` “='=' 1% ...»~z‹«
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ra 1 w'rr~Ir1 tf

_- I f1.;} *;~; 35.Lai;f¿i;__J;::f:¿T{)Íl§AL_.c`on11B.D.I' I. ff. ` . __RS¿í132'.l21,76 _ '
*Considerando o orçamento aprovado pela despesa.
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4.1.6 - Resumo Plano de Aplicação

Í Natureza de Despesa Valores (RS)

1 - Total Subvenção Social (Itens 5.1+5.1.1+5.1.2+5.1.3) Não se aplica a este projeto

2 - Total Auxílio Investimento (despesas de capital) Não se aplica a este projeto

3 - Total Auxílio Investimento (despesas com obras) RS 132.121,76

l . TOTAL DO PROJETO (l+2+3) RS 132.121,76

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
5.1. Concedente

RECURSO

L Natureza de Despesa Subvençao Social (despesas de custeio)
Não se aplica a este projeto

Natureza de Despesa Auxílio Investimento (despesas de capital)
Nao se aplica a este projeto

Natureza de Despesa Auxilio Investimento (despesas com obras)

Meta 1 e 2 Mês 01 Mês 02 Mês 03

Total Natureza de Despesa RS 132.121,76

TOTAL POR PARCELA R$ 37.550,09 RS 27.337,47 RS 67.234,20

1.1 Sondagem do Solo
Rs 1.500,00 `“
1.2 Inst. de tapumes
RS 8.474,96 =
1.3 Locação da obra
RS 2.410,00
2.1 - 2.8 Base da
Fundação
RS 10.835,77 'i
3.4 Instalação de
tesouras da cobertura do
corredor
Rs 4.594,15
TOTAL PARCIAL
RS 27.814,88

Discriminação dos itens

BDI: RS 9.735,21

3.1 Concretagem do Radi
RS 7.240,00 "
3.2 Execução dos pilares
RS 6.271,86
3.3 Execução de tesoura
da cobertura
Rs 6.738,12 “
TOTAL PARCIAL
RS 20.249,98
BDI: RS 7.087,49

S

€1` 3.5 Instalação das
coberturas
Rs 17.444,69 `
4.1 Instalação do piso
emborrachado
RS 32.358,42
TOTAL PARCIAL
RS 49.803,11
BDI: RS 17.431,09

* A quantidade de Metas fica a critério do Projeto.
** A quantidade de Etapas de cada Meta tica a critério do Projeto.

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta/ Etapa n° Especificaçao Valor
_ Duração/Mês

Início l Término
Et " -c b'apã UFIIC3 O l'll" A _ d Ot 3
playground, pavimentar, Ver O detalhamento das ações par ,lr O meâes
fornecer e instalar piso na tabela a seguir.

R$132.121,76 recebimento (aproximadam
do recurso ente)

emborrachado
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Meta 1 Ampliação e reforma do espaço físico da Periodo aproximadamente
Unidade I

Etapa 1 Serviços Preliminares No 1° mês VALOR
1.1 Sondagem do solo No 1° mês RS l.500.00

1.2 Instalação de tapumes No 1° mês RS 8.474,96

1.3 Locação da obra No 1° mês RS 2.410,00

VALOR TOTAL DA ETAPA 1 RS 12.384,96

Etapa 2 Infra Estrutura No 1° mês VALOR

2.1 Escavação de estacas, valas e blocos de
coroamento

No 1° mês RS -440,76

2.2 Fabricação, montagem e desmontagem de
fôrmas para bloco de coroamento

No 1° mês RS 353.16

- 2.3 Lançamento com uso de baldes, adensamento e
acabainento de concreto em estruturas

No 1° mês R$1.515,14

2.4 Corte e dobra de aço CA60, diâmetro 5,0mm,
utilizado em estruturas diversas, exceto lajes

No 1° mês RS 4.l80.72

2.5 Corte e dobra de aço CA50, diâmetro I0,0mm,
utilizado em estruturas diversas, exceto lajes

No 1° mês RS 1.534.8l

2.6 Escavação de estacas, valas e blocos de
coroamento

No 1° mês RS 134.05

2.7 Concretagem das estacas e blocos em concreto
fck 25Mpa concreto manual

No 1° mês RS2.2l0.I3

2.8 Aterro e compactação do solo No 1° mês RS 462,00

VALOR TOTAL DA ETAPA 2 RS 10.835,77

Etapa 3 Super Estrutura Do 2° ao 3° mês VALOR

3.1
Concretagem de Radier sobre solo fck 30l\/IPA
e=10cm, lançamento, adensamento e
acabamento

No 2° mês
RS 7.240,00

3.2 Pilar em perfil "u" enrijecido de aço
galvanizado dobrado, l50x60x20mm

No 2° mês RS 6.271,86

3.3 Fabricação e instalação de tesouras inteiras em
aço, vão de 1 Im, para telha de fibrocimento

No 2° mês RS 6.738,12

1 3.5 Fomecimento e instalação de cobertura ein
telhas de fibrocimento e translúcidas, 200m2

No 3° mês RS 13.476,01

VALOR PARCIAL DA ETAPA 3
RS 33.725,99

Etapa 4 Acabamento No 3° mês VALOR

4.1 Fomecimento e instalação de piso
emborrachado 40mm

No 3° mês RS 32.358,42

VALOR TOTAL DA ETAPA 4 RS 32.358,42

Construção de área coberta para circulação em
Meta 2 ' ' . j Período aproximadamentecorredor existente
Etapa 3 l Super Estrutura l No 1° mês VALOR

3.4 Fabricação e instalação de meias tesouras ein No 1° mês R$ 4 594 15
aço, vão de 2,5m, para telha de fibrocimento

3.5 Fornecimento e instalação de cobertura ein No 3° mês RS 3.968,68
telhas de fibrocimento e translúcidas, 58,9m2

T RS 8.562,83
VALOR PARCIAL DA E APA 3

*Os serviços serão executados por empresa a ser contratada.

/šlñã 7/.
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7. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
O acompanhamento da aplicação dos recursos, bem como, O monitoramento e avaliação serão

realizados pela Presidente da instituição, já a fiscalização e execução dos trabalhos serão realizados pelo,

arquiteto e/ou engenheiro e mestre de obras a ser designado pela entidade. Será solicitado a empresa que

prestará os serviços: Relatório Mensal das Atividades dos serviços executados e planilhas com as etapas e

inateriais utilizados na reforma.

s. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para fins de prova junto ao CDCA, 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 orçainentos do Distrito Federal, na forma deste

Plano de Trabalho.

Pede deferimento. Y// ,, /.zf
¿ C A ( 47) ,-..

Brasiiia, Dr, 20 de dezembro de 2018. `Karla Valadares de Castro/Presidente
/

8

 -

7. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
O acompanhamento da aplicação dos recursos, bem como, O monitoramento e avaliação serão

realizados pela Presidente da instituição, já a fiscalização e execução dos trabalhos serão realizados pelo,

arquiteto e/ou engenheiro e mestre de obras a ser designado pela entidade. Será solicitado a empresa que

prestará os serviços: Relatório Mensal das Atividades dos serviços executados e planilhas com as etapas e

inateriais utilizados na reforma.

s. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para fins de prova junto ao CDCA, 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 orçainentos do Distrito Federal, na forma deste

Plano de Trabalho.

Pede deferimento. Y// ,, /.zf
¿ C A ( 47) ,-..

Brasiiia, Dr, 20 de dezembro de 2018. `Karla Valadares de Castro/Presidente
/

8

 -


