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PROPOSTA SIMPLIFICADA 

 

 
  

1. DADOS CADASTRAIS 
  

Órgão/Entidade Proponente: 
 
Assistência Social Casa Azul  

CNPJ: 33.486.911/0001-20  

Endereço: 
 
QN 315 Conjunto F Lotes ¼   

Cidade: 
 
Samambaia Sul  

UF: 
 
Brasília  

CEP: 
 
72407306 

Telefones da 
Entidade: 
 (61) 3359-2095  

Nome do Responsável: 
 

Daise Lourenço Moisés  

CPF: 
      843.964.317-91  

RG/Órgão 
Expedidor: 

 
019160311-7 M.EX 

Cargo na 
Instituição: 
 
 Presidente 

Função na 
Instituição: 
 
 Presidente 
  

Telefone do 
Responsável: 
 

(61) 9.9819-6160  

Endereço do Responsável: 
 
Condomínio Quintas Bela Vista Quadra   C   Casa 05 – Jardim 
Botânico 

   

 
2. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 
  

2.1. Título do Projeto: 
 

Fortalecimento das 
Organizações Não 
Governamentais de Brasília 
em tempos de Coronavirus 

 
 
 
 
 
 
  

 Período de Execução Total do Projeto: 

 
Início: À partir da data    da 
assinatura do termo  de 
parceria 

 Término: Ao final da   
captação e execução do 
projeto 

 Local de Execução do Projeto (Endereço): 
   

QN 315 Conjunto F Lotes ¼ - Samambaia Sul  

 Total de Crianças e/ ou Adolescentes atendidos no 
projeto: 

   2 mil 

2.2.Linha de ação do Edital (Transcrever a(s) linha(s) de ação que foi escolhida com o 
objeto do projeto, dentre as indicadas no item 6 do Edital). 
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 Fortalecimento de vínculos familiares e o fortalecimento institucional que visem à 
inclusão social.   

2.3.Identificação do Objeto (Descrição completa do objeto a ser executado de 
forma limitada e especificada): 

 
Iniciativa emergencial de enfrentamento a pandemia COVID 19, junto as comunidades 

mais vulneráveis do DF, visando minimizar os impactos, proliferação e contágio por 
Corona vírus, com aquisição de cestas básicas, materiais de limpeza e higiene, 
adequação da estrutura física para atendimento em tempo de pandemia, material e ações 
de prevenção, bem aquisição de notebooks para otimizar as atividades junto aos 
adolescentes da Instituição.  

  
3. Justificativa da proposição: 
 
            O coronavírus (COVID-19) é uma doença infecciosa causada por um novo vírus. 

Este vírus ocasiona problemas respiratórios semelhantes à gripe e sintomas como tosse, 

febre e, em casos mais graves, dificuldade para respirar. Como prevenção, é necessário 

a lavagem das mãos com frequência e evitar tocar o rosto e ter contato próximo (um metro 

de distância) com pessoas que não estejam bem. A principal forma de contágio do novo 

coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de 

tosse e espirros. Ele também se propaga quando a pessoa toca em uma superfície ou 

objeto contaminado e depois nos olhos, nariz ou boca. Este vírus surgiu na China e já se 

alastrou por todo o mundo, chegando ao Brasil e tem trazido várias mortes, apesar dos 

vários esforços de minimizar as consequências, como o isolamento social por meio de 

quarentena, dentre outros como o uso de álcool em gel e máscaras para evitar o contagio. 

Também como forma de coibir o alastramento do vírus o Governo do Distrito federal 

lançou o Decreto Nº 40.509, de 11 DE março DE 2020 onde todos os serviços prestados 

pelas políticas públicas de educação, assistência social dentre outros, que possam gerar 

aglomeração de pessoas, deveriam ser suspensos. Desde o lançamento do Decreto, o 

atendimento dos serviços de convivência e Fortalecimento de Vínculos estão suspensos, 

assim como as aulas nas escolas de todo o DF.  Diante deste cenário, várias 

Organizações da Sociedade Civil - OSCs tem buscado meios para dar apoio as 

comunidades mais carentes atendidas por elas, porém os desafios são grandes. Segundo 

dados do IPEA-2018, Brasília possui um total de mais de 13.887 OSCs, onde este número 

é elevado com relação aos outros estados do Brasil. Sendo assim, isto dá em decorrência 
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da discrepância entre os Índices de Desenvolvimento Humano -  IDHs das Regiões 

Administrativas onde Brasília tem um IDH de 0.82 e as cidades periféricas do Distrito 

Federal tem IDH em uma média de 0,781. Neste sentido são necessários vários esforços 

no sentido de fortalecer algumas Organizações da Sociedade Civil que vem encontrando 

dificuldades em dar suporte as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade. 

Situação esta, que se acirrou com a chegada do novo Corona vírus, onde várias famílias 

estão com os responsáveis pelo seu sustento, em situação de desemprego. Além de 

muitos não possuírem condições de higiene suficiente para evitar a proliferação e 

contaminação do vírus. Diante do exposto e de todas as notícias que vem sendo divulgada 

da letalidade da doença, buscamos apoio e a sensibilidade desse conselho de direito no 

sentido de apoiar as OSCS num momento tão crucial dos seus serviços.  

  
4. Objetivos 

 
 Objetivo Geral:  

Buscar apoio para o fortalecimento das Organizações Não Governamentais que compõem 

a rede sócio assistencial do DF e adequar a estrutura física das instalações da Casa Azul 

para atender em tempos de Coronavirus. 

 
  Objetivos Específicos:  
 

• Captar recursos financeiros para aquisição dos insumos financeiros para apoio as 
organizações; 

 

• Selecionar instituições não governamentais que compõem a rede socioassistencial do 

DF para apoiar com recursos materiais de apoio às famílias em situação de 

vulnerabilidade social em decorrência da Pandemia advinda do Coronavírus; 

 

• Otimizar as atividades juntos aos adolescentes assistidos pelas instituições por meio 

de plataforma de atividades on line; 

 

• Adequar a estrutura física da Casa Azul para atendimento das crianças/adolescentes 

em tempo de Pandemia.  
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5. Metas  
 

Nº DA 
META 

META RESULTADO 

01 Realizar mobilização junto à empresas e pessoas 

físicas para captar recursos sob forma de renúncia 

fiscal ou não.  

100% de pessoas físicas 

e jurídicas contatadas e 

doações realizadas. 

02 Selecionar instituições não governamentais para 

apoiar com recursos materiais para apoio às famílias 

em situação de vulnerabilidade social em decorrência 

da Pandemia advinda do Coronavirus. 

 

100% dos insumos 

adquiridos. 

03 Aquisição de insumos que compõem a cesta básica, 

material de limpeza, termômetro digital de testa sem 

contato, máscaras e notebooks. 

100 % da Aquisição dos 

materiais propostos. 

04 Adequação da estrutura física para atendimento das 

crianças/adolescentes em tempo de Pandemia: 

torneiras de sensor, máscaras de acrílico para 

crianças/adolescentes, despenser de sabonete líquido 

e álcool gel, barreiras de acrílico nas áreas de 

atendimento (secretaria, psicossocial etc) 

100 % da Aquisição dos 

materiais propostos. 

05 Fortalecer as Instituições não governamentais que 

compõem a rede socioassistencial do DF beneficiando-

as para doarem aos usuários atendidos, de forma 

individualizada, os seguintes itens : kits de higiene e 

limpeza, cestas básicas, máscaras. 

 

 100% das doações.  

 

 
 
6. METODOLOGIA 

 
Para o alcance das metas pretende-se prospectar as empresas que poderão 

apoiar o projeto com a doação da dedução do seu imposto de renda, bem como realizar 

reuniões via videoconferência para apresentação da proposta. Serão realizadas 

% 

5. Metas 

Casa Azul 
Felipe Augusto 

M ELHORES 
GS 

Nº DA 
META 

META RESULTADO 

01 Realizar mobilização junto a empresas e pessoas 

físicas para captar recursos sob forma de renúncia 

fiscal ou não. 

100% de pessoas físicas 

e jurídicas contatadas e 

doações realizadas. 
02 Selecionar instituições não governamentais para 

apoiar com recursos materiais para apoio às famílias 

em situação de vulnerabilidade social em decorrência 

da Pandemia advinda do Coronavirus. 

100% dos insumos 

adquiridos. 

03 Aquisição de insumos que compõem a cesta básica, 

material de limpeza, termômetro digital de testa sem 

contato, máscaras e notebooks. 

100 % da Aquisição dos 

materiais propostos. 

04 Adequação da estrutura física para atendimento das 

crianças/adolescentes em tempo de Pandemia: 

torneiras de sensor, máscaras de acrílico para 

crianças/adolescentes, despenser de sabonete líquido 

e álcool gel, barreiras de acrílico nas áreas de 

atendimento (secretaria, psicossocial etc) 

100 % da Aquisição dos 

materiais propostos. 

05 Fortalecer as Instituições não governamentais que 

compõem a rede socioassistencial do DF beneficiando- 

as para doarem aos usuários atendidos, de forma 

individualizada, os seguintes itens : kits de higiene e 

limpeza, cestas básicas, máscaras. 

100% das doações. 

6. METODOLOGIA 

apoiar o projeto com a doação da dedução do seu imposto de renda, bem como realizar 

Para o alcance das metas pretende-se prospectar as empresas que poderão 

reuniões via videoconferência para apresentação da proposta. Serão realizadas 

atendimento©casazul.org.br 4 

www.casazul.org.br º (61) 3359- 2095 / 3574-6001 &. 
QN 315, Conj. F, Lt. 1/4 Samambaia - DF (Sede) 9 

_ 
CNPJ: 33.486.91 1/0001-20 



– 

   

                                CASA AZUL FELIPE AUGUSTO ® 

 

 

 

articulações e mobilizações para a realização das parcerias, objetivando a captação de um 

valor considerável para atender um total de 5 Organizações da Sociedade Civil, além da 

Casa Azul. Após a captação, serão adquiridos e distribuídos os seguintes itens: 30 cestas 

básicas, montagem de 30 kits de material de limpeza para cada Instituição selecionada 

onde as notas fiscais serão emitidas em nome da Casa Azul. Cada instituição fará a 

distribuição aos usuários atendidos de forma individualizada com recolhimento de 

assinatura e dados como NIS, CPF e endereço dos contemplados.  Para a necessidade 

dos educandos imediata, serão adquiridos 50 notebooks que servirão como apoio para as 

atividades on line tendo em vista o isolamento social e alguns não possuem condições 

necessárias para acompanhar as atividades que estão sendo propostas pela Casa Azul.  

Serão adquiridos alguns itens para adequar as instalações físicas de modo a minimizar os 

riscos de contágio, tais como: torneiras com sensores, estações de acrílico para espaços 

onde há atendimento ao público, colocação de dispenser para álcool gel e sabonete líquido, 

aquisição de viseiras de acrílico para crianças/adolescentes e outros produtos necessários 

para minimizar os riscos de contágio. 

 
7. ESTIMATIVA 

 
 
7.1. Resumo Plano de Aplicação 
 

Natureza de Despesa Valores (R$)  

1 -Total Subvenção Social  R$ 160.000,00 

2- Total Investimento Social R$    80.000,00 

2 –Total 20% para o FDCA-DF – na modalidade chancela R$    48.000,00 

TOTAL DO PROJETO (1+2)  

 

R$ 240.000,00 
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8. DECLARAÇÃO 
 
 
  
              Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para fins de 

prova junto à 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 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 consignadas nos orçamentos do Distrito 

Federal, na forma deste Plano de Trabalho. Pede deferimento. 

 
 
 

Brasília, 29 de maio 2020 
            

 
 

____________________________________ 
Daise Lourenço Moisés 

Presidente 
Casa Azul Felipe Augusto 
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___.8. DECLARAÇÃO 
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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 
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Federal, na forma deste Plano de Trabalho. Pede deferimento. 

Brasília, 29 de maio 2020 

Daise Lourenço Moises 
Presidente 

Casa Azul Felipe Augusto 
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