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PROPOSTA SIMPLIFICADA Nº 01/2020 

PROJETO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ESPORTE, NA CULTURA,  
NA SAÚDE E NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

1. DADOS CADASTRAIS 
  

Órgão/Entidade Proponente: ASSOCIAÇÃO DE 
CRIANÇAS CARENTES NOVA CANAÃ - ACNC 

 
CNPJ: 11.318.453/0001-87 

 Endereço: VC 311, CHACARÁ NOVA CANAÃ n° 99, SETOR “P” 
NORTE – SOL NASCENTE - CEILÂNDIA NORTE – DISTRITO FEDERAL 

Cidade: SOL NASCENTE - 
CEILÂNDIA NORTE 

UF: DISTRITO 
FEDERAL 

 
CEP: 72227-
990 

Telefones da 
Entidade: (61) 
98485-9878 

 Nome do Responsável: Ireny Santos Alves de 
Oliveira 

CPF: 780.485.591-
53 

RG/Órgão 
Expedidor: 1.481.687/SSP-
DF 

Cargo na 
Instituição: 
Presidente 

 Função na 
Instituição: 
Estratégica e 
de tomada de 
decisão 

Telefone do 
Responsável: (61) 
98485-9878 

 Endereço do Responsável: CNR 1, Conjunto F, 
Casa 2, Sol Nascente/DF 

CEP: 72.275-162 

  
2. OUTROS PARTÍCIPES (SE HOUVER) 

  

Órgão/Entidade: CNPJ/CPF: 

Nome do Responsável: Função: CPF: 

RG/Órgão Expedidor: Cargo: Matrícula: 

Endereço: Cidade: CEP: 

  
3. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

  

3.1.Título do Projeto: 
Crianças e 
Adolescentes no 
Esporte, na Cultura, na 

Saúde e na Formação e 
Capacitação.   

Período de Execução Total do Projeto: 

Início: setembro/2020 Término: setembro/2021 

Local de Execução do Projeto: VC 311, CHACARÁ NOVA CANAÃ n° 99, SETOR P 
NORTE 

Total de Crianças e/ ou Adolescentes atendidos no projeto: 100 (cem) 

O projeto assentará nas linhas de atuação estabelecidas no Edital 18/2018, item 6, que alude:  

 
“6.1 - Os projetos deverão atender ações complementares, na garantia dos direitos de crianças 
e adolescentes, voltadas ao esporte, à cultura, à saúde, à formação e à capacitação profissional, 
ao fortalecimento de vínculos familiares e ao fortalecimento institucional que visem à inclusão 
social, atendimento ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, erradicação do 

trabalho infantil, ações de combate a violência doméstica e violência sexual, física e psicológica, 
a inclusão de crianças e adolescentes com deficiência e participação política. Serão também 

contemplados projetos de estudos e pesquisas para diagnóstico de ações voltadas à proteção, 
defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes, nas esferas do Executivo, Legislativo 
e Judiciário, no âmbito do Distrito Federal”. 

 
As variáveis, dessa forma, nos termos do item 6, figuram assim:  
 
1.1. FOCO: ESPORTE – Ações: 

a) Que assegurem o desenvolvimento físico, mental, social, cognitivo, liderança, mediação de 
conflitos, disciplina, respeito e trabalho em equipe;  

 
b) Que priorizem o esporte como instrumento para construção de uma cultura de paz. 
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1.2. FOCO: CULTURA – Ações: 
a) Que incentivem a leitura e valorizem a disseminação de bibliotecas comunitárias;  

 
b) Que valorizem as culturas locais e tradicionais;  

 
c) Que trabalhem a diversidade musical;  

 
d) Que trabalhem artes cênicas, visuais e plásticas;  

 
e) Que trabalhem com promoção do audiovisual. 

 

 
1.3. FOCO: SAÚDE - Ações: 

a) Que trabalhem com usuários de substâncias psicoativas e/ou dependência química;  
 

b) Que trabalhem com disfunções e/ ou reeducação alimentar, obesidade infantil e juvenil;  
 

c) Que trabalhem com projetos voltados a pessoas com deficiência;  

 
d) Que trabalhem com crianças e adolescentes em tratamento hospitalar;  

 
e) Que trabalhem com saúde bucal;  

 
f) Que trabalhem com a prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST;  

 
g) Que trabalhem com gravidez na adolescência. 

 
1.4. FOCO: FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – Ações: 

a) Emancipação social, política ou profissional com foco nos direitos da criança e do adolescente;  
 

b) Capacitação de profissionais que atuam diretamente no atendimento de criança e adolescente;  

 
c) Capacitação de profissionais que atuam diretamente na captação de recursos, formulação de 

projetos, prestação de contas e mensuração de resultados para fortalecimento de políticas para 
crianças e adolescentes;  

 

d) Fortalecimento de Comitês Consultivos e fóruns específicos de crianças e adolescentes. 
  
3.3.Identificação do Objeto: Atendimento a crianças e adolescentes de 06 a 17 anos, oferecendo esporte, 
cultura, saúde e profissionais capacitados para atender às demandas destes públicos. 

A justificativa principal, de início, é atender 100 (cem) crianças e adolescentes, que, hoje, infelizmente, 
fazem parte, na vida real e em estatísticas, da vulnerabilidade social, na cidade Sol Nascente. A maioria 
desse público migrará, no contra turno, de escolas públicas de Ceilândia, mormente das escolas CEF 32 
de Ceilândia, Fundação Bradesco, e, mais recentemente, da Escola Classe Juscelino Kubitschek.  
 
A fim, destarte, de se ter alguns dados e/ou informações da realidade social de Ceilândia e do Sol 

Nascente, recorreu-se ao banco de dados da CODEPLAN. 
 
Em 2018, pois bem, a Pesquisa Distrital Por Amostra de Domicílios – PDAD – que é um instrumento do 
planejamento nas ações e tomadas de decisões governamentais – elaborada pela Companhia de 

Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN  - apresentou, entre muitos outros, os seguintes 
indicadores de Ceilândia e do Sol Nascente: 
 

(a) PDAD-2018 - Página 11/124 – “A pesquisa aponta que a população urbana da RA 
Ceilândia era de 432.927 pessoas, sendo 52,1% do sexo feminino (Figura 4.5 e Tabela 
4.3). A idade média era de 31,9 anos. A pirâmide etária, apresentada na Figura 4.1, traz 
a distribuição da população por faixas de idade e por sexo, para cada um dos setores 
(Tabela 4.1)”. 

 

(b) PDAD-2018 - Página 24/124 – “4.2 Escolaridade - Sobre a escolaridade, 96,5% dos 
moradores com cinco anos ou mais de idade declararam saber ler e escrever (Figura 4.22 
e Tabela 4.14). Para as pessoas entre 4 e 24 anos, 55,4% reportaram frequentar escola 
pública (Figura 4.24 e Tabela 4.15). A frequência escolar, por faixa de idades, é 
apresentada na Figura 4.32. Entre aqueles que frequentavam escola, 82,2% estudavam 
na RA Ceilândia (Tabela 4.16). O principal meio de transporte declarado foi a pé para 
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51% dos respondentes (Figura 4.28 e Tabela 4.17). O tempo gasto mais reportado foi 
até 15 minutos para 60,9% dos moradores (Figura 4.30 e Tabela 4.18)”. 

 
(c) PDAD-2018 - Página 33/124 – “4.3 Trabalho e rendimento - Considerando as pessoas 

com 14 anos ou mais, 50,4% estavam ocupadas (173.582 pessoas). Tendo como 
referência o período dos últimos 30 dias, a população desocupada compreendeu 10,1% 
dessa mesma faixa etária (34.795 pessoas). Assim sendo, a taxa de participação para 
Ceilândia era de 60,5% (Figura 4.37) para esse período de referência (208.376 pessoas)”. 

 
(d) PDAD-2018 - Página 34/124 – “Uma questão relevante para o mercado de trabalho diz 

respeito à parcela da população que não estuda, nem trabalha, os chamados “nem-nem”. 

Para a população entre 18 e 29 anos, 34,7% se encontravam nesta situação (31.253 
jovens) (Figura 4.39 e Tabela 4.21)”. 

 
(e) PDAD-2018 - Página 35/124 – “Para os ocupados, foi questionada a atividade da empresa 

em que estes exerciam o seu trabalho principal, sendo o setor de Serviços o mais 
informado, segundo 64,2% dos respondentes (Figura 4.43 e Tabela 4.23). A Região 

Administrativa onde a maioria dos respondentes declarou exercer seu trabalho principal 

foi Ceilândia (36,6%, Tabela 4.22 e Figura 4.41). Finalmente, a posição na ocupação mais 
comum foi empregado (exceto doméstico), para 65,3% dos entrevistados (Figura 4.45 e 
Tabela 4.24)”. 

 
(f) PDAD-2018 - Página 44/124 – “No que diz respeito à remuneração de trabalho principal, 

o valor médio observado foi de R$ 1.931,25. No que tange à desigualdade, o coeficiente 

de Gini17 para esta remuneração foi de 0,41. Já a renda domiciliar estimada foi de R$ 
3.171,7, que resulta em um valor médio por pessoa de R$ 1.125,1. Quanto à 
desigualdade, o índice de Gini da renda domiciliar foi de 0,5, enquanto para a renda por 
pessoa foi de 0,5. A Figura 4.54 apresenta a distribuição do rendimento bruto do trabalho 
principal por faixas de salário mínimo (considerando o valor de 2018, de R$ 954,00), 
enquanto a Figura 4.56 apresenta a renda domiciliar para estas mesmas faixas. Essas 
informações estão também nas Tabelas 4.29 e 4.30, respectivamente”. 

 
(g) PDAD-2018 - Página 49/124 – “4.4 Características dos domicílios - A unidade de 

observação utilizada nesta pesquisa foi o domicílio particular, tendo-se um número 
estimado de 125.353 unidades, com uma média de 3,45 moradores por domicílio. A 

condição permanente foi observada em 98,7% dos domicílios (Figura 4.58 e Tabela 
4.31)”. 

 
Os indicadores sociais apresentados na PDAD-2018, em resumo, demonstram o quão é crucial o 
desenvolvimento de projetos nas áreas do esporte, cultura, saúde, e, também, a busca incansável pela 
mão de obra qualificada, capacitada para, senão extinguir o “câncer da vulnerabilidade social”, pelos 
menos atenue o impacto nas vidas das crianças e dos adolescentes do Sol Nascente. 
  
E é neste cenário que o ACNC atua. É neste cenário que o ACNC busca a igualdade social. E neste cenário 

que o ACNC deposita sementes dos sonhos nas crianças e nos adolescentes que “amanhã” será melhor 
do que hoje e assim sucessivamente. E é, também, neste cenário que o ACNC orgulha-se das crianças, 
dos adolescentes, da equipe técnica, máxime por oferecer todos os projetos de forma gratuita e sem 
restrição de qualquer natureza. 
 
Guardando coerência com às premissas, a ACNC tem realizado projetos educacionais e sociais, na 
maioria, são voltados para atender os anseios das crianças e dos adolescentes. 

 
Transitam nas dependências da Associação de Crianças Carentes Nova Canaã, em média e mensalmente, 
500 pessoas entre participantes de projetos e familiares destes.  
 
Além de proporcionar um ambiente saudável e longe dos entorpecentes, a ACNC atende, no contra turno 
escolar, as crianças e os adolescentes que não tinham um responsável para acompanhar suas atividades 

durante esse período do dia, colocando assim, seu desenvolvimento em risco uma vez que essas 
crianças/adolescentes poderiam ficar expostas às inúmeras situações que comprometessem o rito 
promissor familiar. 
Nesse contexto, o Projeto passou a oferecer às crianças duas atividades que estimulassem a construção 
das respectivas histórias de vidas, respeitando as vivências individuais e ajudando a ampliar o universo 
informacional. Levando em consideração à importância de ajudar a criança, adolescentes e suas famílias, 
a entender e reconhecer a identidade pessoal, social e de grupo, para fortalecer o sentimento de pertença, 

incentivando assim à convivência comunitária. 
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Ao longo do tempo, percebemos também, que o público atendido apresentava inúmeras vulnerabilidades 

e que consequentemente nosso trabalho teria que se ampliar, a fim de contribuir para o desenvolvimento 
integral das crianças e adolescentes e suas famílias. Sendo assim, notou-se a necessidade de uma equipe 

técnica multidisciplinar e multiprofissional para realizar intervenções e articular junto à rede de proteção 
social do local. 
 
Atualmente, Os projetos desenvolvidos na ACNC têm enfoque na convivência e no fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários, estimulando o protagonismo através de atividades pedagógicas, aulas 
de informática, oficina de culinária, apoio pedagógico, cinema, prática de valores morais e princípios 
através do projeto, pois o ACNC entende que um indivíduo autônomo e conhecedor dos seus direitos e 

obrigações são capazes de transformar sua realidade. 
 
Contamos com um projeto pedagógico fundamentado no vínculo afetivo, contribuindo para que as 
crianças atendidas possam construir uma nova maneira de se conviver em sociedade.  
 
A equipe técnica tem parceria com a rede de proteção social, uma vez que entende-se que esta tem papel 

fundamental no desenvolvimento da saúde, do físico, do educacional e do social dos atendidos, e, por 

consequência, passa a ser a principal referência da criança e dos adolescentes e suas famílias. 
 
Enfim, o Projeto da Associação de Crianças Carentes Nova Canaã contribui na rede de proteção social, 
atuando de forma eficaz para que as crianças, os adolescentes e as respectivas famílias possam ter um 
desenvolvimento mais saudável no aspecto físico, mental, moral e social, em condições de liberdade e 
dignidade.  
3.5.Objetivos: 
 
O objetivo principal deste instrumento é colocar em prática o projeto de Esporte, Cultura, Saúde e 

Capacitação da Secretaria de Estado de Políticas Para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito 
Federal – SUBPA, e, também, fazer chegar às crianças e aos adolescentes da ACNC as respectivas 
atividades definidas nas metas de cada eixo ou foco estabelecido no projeto em questão. 
 
Os objetivos específicos trilharão os caminhos da integração, da socialização, do desenvolvimento frente 
às novas formas de metodologias de aprendizagem que irão beneficiar muito mais as crianças e os 
adolescentes.  

 
Em resumo, o objetivo geral e os objetivos específicos, de forma verticalizada, são: 
 

a) OBJETIVOS GERAL: 
o Contribuir para a prevenção e/ou proteção à situação de vulnerabilidade e/ou 

risco pessoal e social das crianças de 06 a 17 anos, ofertando espaço de convívio 
e desenvolvimento de habilidades, bem como ações direcionadas ao 

fortalecimento da relação familiar. 
 
 

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
i. Promover acessos e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social 

de Assistência social nos territórios; 

 
ii. Promover acessos a serviços setoriais, em especial das políticas de educação, saúde, 

cultura, esporte e lazer existentes no território, contribuindo para o usufruto dos 
usuários aos demais direitos; 

 
iii. Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de 

experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos 

familiares e comunitários. 
 

iv. Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de 
crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; 

 
v. Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 

desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo 

 
vi. Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e 

adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, 
habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã; 



Página 5 de 43 
 

 
vii. Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para 

compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo; 
 

viii. Contribuir para a inserção, reinserção e permanência da criança e do adolescente no 
meio da sociedade.  

 

3.6.Metas: (Nesse quadro devem ser indicados o números de metas a serem realizadas dentro do projeto, 
bem como a descrição detalhada de cada meta de forma 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 quantificação do público alvo do projeto). 
   

FOCO – EIXO – DO ESPORTE: 

Nº DA META META RESULTADO 

01 

 Criar e organizar torneios nas respectivas 
modalidades de esportes, compreendendo 

as crianças e os adolescentes por faixas 
etárias e respeitando às possíveis 

limitações físicas, psicológicas, e, enfim, 
respeitando as pessoas como elas são. 

 Espera-se um ambiente sociável, com 

pessoas interagindo, aprendendo, 
transformando-se em seres melhores e com 

a visão de mundo solidário e participativo. 

02 Comprar materiais esportivos, conforme 
relação de materiais de consumo – 

Esporte – nº 01. 

Espera-se um ambiente sociável; com o 
público alvo uniformizado, usando 

equipados corretos de cada modalidade. 

FOCO – EIXO – DA CULTURA: 

Nº DA META META RESULTADO 

   

01 
Estimular a aparição ou afloramento de 
talentos através do aprendizado da 
música e da dança. 

Espera-se um ambiente sociável, com 
pessoas interagindo, aprendendo, 

transformando-se em seres melhores e com 
a visão de mundo solidário e participativo. 

02 

Comprar instrumentos e materiais 

musicais, conforme relação de materiais 
de consumo – Cultura – nº 02. 

Espera-se um ambiente sociável; com o 

público alvo uniformizado, usando 

equipados corretos de cada modalidade 
musical e de dança. 

FOCO – EIXO – DA SAÚDE: 

01 

Promover palestras de conscientização 
acerca da proteção contra o coronavírus e 

as consequências por não praticar o 
protocolo de proteção. 

Espera-se que as crianças e os 
adolescentes, bem como os familiares 
obtenham conhecimentos suficientes, 
primeiro, para saberem como protegerem-

se deste forte vírus, e, segundo, como 
fazerem parte importante na cura, ou, pelo 
menos, na diminuição da proliferação do 
vírus entre as pessoas. 

02 

Promover palestra sobre a prevenção de 
Doenças Sexualmente Transmissíveis – 
DST, sempre respeitando às faixas etárias 
de idades e adotando à linguagem 
apropriada e técnica para os públicos 

alvos. 

Espera-se que as crianças e os 
adolescentes, bem como os familiares 

obtenham conhecimentos suficientes para 
evitar a contração de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis – DST. 

03 

Comprar materiais de higienização e 
proteção contra o covid-19, bem como 
materiais didáticos sobre as respectivas 

palavras para serem disponibilizados 
antes, durante e depois das palestras, 
conforme relação de materiais de 
consumo – Esporte – nº 03. 

Espera-se um ambiente sociável; com o 

público alvo uniformizado, usando 
equipados corretos de cada modalidade. 

FOCO – EIXO – DA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO: 

01 

Promover curso de 20 horas/aulas de 
emancipação social, política ou 
profissional com foco nos direitos da 

criança e do adolescente, para os 
diretores, coordenadores, professores, 

Espera-se que as crianças e os 
adolescentes, bem como os familiares 
obtenham conhecimentos suficientes, 

primeiro, para saberem como protegerem-
se deste forte vírus, e, segundo, como 
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instrutores, e, enfim, todo o público 
interno envolvidos nos processos 

pedagógicos. 

fazerem parte importante na cura, ou, pelo 
menos, na diminuição da proliferação do 

vírus entre as pessoas. 

02 

Promover curso de 20 horas/aulas de 
capacitação de profissionais que atuam 
diretamente no atendimento de criança e 
adolescente, para os diretores, 

coordenadores, professores, instrutores, 
secretarias, e, enfim, todo o público 
interno envolvidos nos processos 
pedagógicos. 

Espera-se que os profissionais envolvidos 
nos processos pedagógicos e financeiros 
estejam preparados para atender às 
crianças e aos adolescentes, bem como os 
familiares dentro ou fora da ACNC. 

03 

Promover curso de 40 horas/aulas de 
Capacitação de profissionais que atuam 
diretamente na captação de recursos, 
formulação de projetos, prestação de 
contas e mensuração de resultados para 
fortalecimento de políticas para crianças e 

adolescentes, para os diretores, 

coordenadores, professores, instrutores, 
e, enfim, todo o público interno envolvidos 
nos processos pedagógicos e financeiros. 

Espera-se que os profissionais envolvidos 
nos processos pedagógicos e financeiros 
estejam preparados para atender às 
crianças e aos adolescentes, bem como os 

familiares dentro ou fora da ACNC. 

04 

Promover curso de 20 horas/aulas 
Fortalecimento de Comitês Consultivos e 
fóruns específicos de crianças e 
adolescentes, para os diretores, 
coordenadores, professores, instrutores, 
e, enfim, todo o público interno envolvidos 

nos processos pedagógicos. 

Espera-se que os profissionais envolvidos 
nos processos pedagógicos e financeiros 
estejam preparados para atender às 
crianças e aos adolescentes, bem como os 
familiares dentro ou fora da ACNC. 

05 

Contratar profissionais detentores dos 
respectivos conhecimentos e expertises 
para ministrar aulas para os diretores, 

coordenadores, professores, instrutores, 
e, enfim, todo o público interno envolvidos 
nos processos pedagógicos e financeiros, 

conforme relação dos recursos humanos – 
Formação e Capacitação – nº 04 

Espera-se formar 10 pessoas que estão 

envolvidas neste projeto, e, que, ainda, 
transformem-se em multiplicadores do 
conhecimento facultado durante às aulas. 

06 

Comprar materiais pedagógicos e 
didáticos sobre os respectivos cursos para 
serem disponibilizados durante os cursos, 
conforme relação de materiais de 
consumo – Esporte – nº 04.1 

Espera-se que cada um dos participantes 
dos cursos de capacitação receba os 
materiais pedagógicos e didáticos 
necessários para que absorvam o máximo 
de conhecimento. 

  
 

4. METODOLOGIA 

 
A retórica, agora, será sobre o caminho que tomar-se-á para execução da implementação do projeto: 
metodologia. Para a execução do projeto, descrever-se-á os recursos necessários para se atingir-se as 
respectivas metas. Os recursos que farão parte direta da execução são: humanos, materiais e financeiros.    
 
A – Recursos Humanos 

No Demonstrativo de Recursos Humanos, constará, respectivamente, as variáveis: cargos, atividades a 

serem desenvolvidas, tipo de contratação, período de contratação/meses, jornada de trabalho e nº de 
profissionais. Lá, no Demonstrativo de Recursos Financeiros, será possível, também, inferir o valor total do 
investimento no Capital Humanos neste projeto. 
 
Fica, também, fácil de mensurar quantas pessoas participarão diretamente no projeto, o perfil profissional 
destas pessoas, as expertises de cada profissional, e, talvez, o mais importante, o diferencial técnico que 

será empregado antes, durante e depois do projeto de Esporte, Cultura, Saúde e Capacitação Profissional. 
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RECURSOS HUMANOS 

 

agosto/2020 

ASSOCIAÇÃO DE CRIANÇAS CARENTES NOVA CANAÃ - ACNC 

EDITAL CHAMAMENTO 18/2018 

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL 

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS – ANEXO I 

 

Nº CARGO ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS TIPO DE 
CONTRATAÇÃO 

PERÍODO DE 
CONTR./MESES 

JORNADA DE TRABALHO Nº DE 
PROFISSIONAIS 

01 Coordenador 
Técnico 

a-Funções Principais:  
 
Coordena o planejamento, detalhamento, 
estimativa de custos e cronograma 
de projetos. Participa de reuniões e 
elabora relatórios técnicos da área. 
 
b-Funções Secundárias: 
 
1-Elaborar os planejamentos adequados 
aos objetivos traçados em Plano de 
Trabalho;  
 
2-Tomar como compromisso a análise 
cuidadosa de cada atividade oferecida para 
a comunidade, atuando para garantir a 
qualidade das mesmas;  
 
3-Orientar e avaliar os coordenadores de 
área, instrutores e monitores;  
 
4-Promover dinâmicas motivacionais e 
educacionais de modo a agregar valores às 
atividades do Projeto;  

CLT 12 meses 
 
 
 
 
 
 

 

20 h/semanais 01 
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5-Intervir pontualmente frente às 
necessidades da equipe técnica, 
fornecendo suporte para o bom 
desempenho das atividades;  
 
6-Interagir com a assistente social no 
controle dos indicadores sociais;  
 
7-Interagir com agentes comunitários na 
captação de novos alunos;  
 
8-Auxiliar na elaboração dos conteúdos 
programáticos das atividades;  
 
9-Realizar reuniões periódicas com a 
equipe de instrutores para a discussão das 
estratégias a serem aplicadas;  
 
10-Enviar relatórios mensais de resultados 
à coordenação do Projeto.  

 

02 Supervisor 
Administrativo 

a-Função Principal:  
Propor, implementar e acompanhar o 
desempenho do planejamento 
operacional. 
 
b-Funções Secundárias: 
 
1-Participar de reuniões periódicas para 
desenvolvimento de atividades, a fim de 
garantir o atendimento de requisitos de 
qualidade, segurança, custos e prazos; 
 

CLT 12 meses 
 
 
 
 
 
 
 

20 h/semanais 01 
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2-Supervisionar, organizar, comandar, 
coordenar e controlar as atividades 
realizadas pelos subordinados, ou seja, 
verificar se as tarefas estão sendo 
realizadas no prazo e com a qualidade 
necessária; 
 
3-Checar cumprimento de horários, 
distribuir tarefas, determinar correções, 
realizando a supervisão de equipe de 
apoio e desenvolvimento de projetos, e 
ser responsável por toda área 
administrativa da instituição como RH, DP, 
Rotinas Fiscais, Contábeis e Administração 
Geral do dia-a-dia. 

03 Supervisor 
Pedagógico 

a-Função Principal:  
 
Garantir que o processo de ensino-
aprendizagem esteja de acordo com o que 
foi traçado dentro do planejamento 
pedagógico e administrativo 

 
b-Funções Secundárias: 
 
1-Atua no planejamento das atividades 
juntamente com a coordenação 
Pedagógica;  
 
2-Acompanha e otimiza as relações escola-
unidade;  
 
3-Organiza e encaminha à coordenação 
dados das intervenções pedagógicas e 
sobre os indicadores sociais;  
 

CLT 12 meses 
 
 
 
 
 
 
 

20 h/semanais 01 
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4-Promove oficinas pedagógicas para os 
profissionais do projeto e atividades 
socioeducativas para os usuários;  
 
5-Elabora relatório mensal para a 
Coordenação Pedagógica. 

04 Assistente Social a-Função Principal:  
 
Introduzir no ambiente ações que 
contribuam para que a educação, o 
esporte, a cultura,  se tornem uma prática 
de inclusão social. 

 
b-Funções Secundárias: 
 
1-Estudos e pesquisas para avaliar a 
realidade social, além de produzir parecer 
social e propor medidas e políticas sociais; 
 
2-Planeja, elabora e executa planos, 
programas e projetos sociais; 
 
3-Presta assessoria e consultoria 
as instituições públicas e privadas, e, 
também, aos movimentos sociais; 
 
4-Orienta indivíduos e grupos, auxiliando 
na identificação de recursos e 
proporcionando o acesso aos direitos 
sociais; 
 
5-Realiza estudos socioeconômicos com 
indivíduos e grupos para fins de acesso a 
benefícios e serviços sociais; 
 

CLT 12 meses 20 h/a 04 
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6-Atua no magistério de Serviço Social e na 
direção de unidades de ensino e Centros de 
estudos. 
 
 

05 Contador a-Função Principal:  
 
Elaborar os relatórios de prestação de 
contas, de acordo com às orientações 
legais previstas nos ordenamentos 
contábeis. 

 
b-Funções Secundárias: 
 
1-Realizar os serviços contábeis de praxe, 
enviando aos órgãos competentes às 
declarações acessórias;  
 
2-Apresentar, mensalmente, os 
demonstrativos contábeis: balancetes de 
verificação, demonstração do resultado  do 
mês; 
 
3-Apresentar, no final de cada exercício 
contábil, os demonstrativos contábeis: 
balanço patrimonial, balancete de 
verificação, demonstração do resultado do 
exercício, relatórios gerenciais e a 
prestação de contas deste projeto. 

CLT 12 meses 
 
 
 
 
 
 
 

20 h/semanais 01 

06 Professora 
Artesanato 

a-Função Principal:  
 
Ministrar e preparar o material didático das 
aulas e Artesanato, de acordo com a 
orientação e conteúdo previamente 

CLT 12 12h/semanais 02 



Página 12 de 43 
 

distribuído, aplica provas, desenvolve 
trabalhos em aula e esclarece dúvidas. 

 
b-Funções Secundárias: 
 

• 1-Elaborar a proposta pedagógica; 

•  

• 2-Elaborar o plano de trabalho 
(planejamento); 

•  

• 3-Zelar pela aprendizagem das crianças, 
dos adolescentes e dos familiares. 

07 Professor 
Esporte 

a-Função Principal:  
 
Identificar, incorporar e viver valores. Deve 
criar oportunidades educativas para seus 
atletas no início e durante o contato com 
o esporte. 
 
b-Funções Secundárias: 
 
1-Planejar, coordenar e executar atividades 
pedagógicas, lúdicas, culturais e 
desportivas;  
 
2-Ministrar aulas esportivas;  
 
3-Elaborar e executar o plano anual de 
trabalho em sintonia com as projeto 
pedagógico;  
 
4-Participar de atividades de avaliação do 
rendimento escolar das crianças e dos 

CLT 12 12h/semanais 05 
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adolescentes durante a execução do 
projeto. 

08 Professor 
Hip Hop 

a-Função Principal:  
 
Identificar as diversas linguagens da 
cultura hip hop. 
 
b-Funções Secundárias: 
 
1-Conhecer o hip hop numa perspectiva 
histórica e cultural; 
 
2-Criar expressões da cultura hip hop a 
partir de trabalhos em grupos; 
 
3-apresentar as definições da palavra 
"equipe" do ponto de vista científico. 

CLT 12 12h/semanais 01 

09 Professor 
Aula Reforço 

a-Função Principal:  
 
Contribui para o desenvolvimento da 
aprendizagem, melhorar o rendimento do 
grupo e facilita o trabalho da regente de 
turma quanto à apresentação do conteúdo. 
Além disso, elevar a autoestima das 
crianças e dos adolescentes e os tornar 
mais autônomos, participativos e 
motivados. 
 
b-Funções Secundárias: 
 
1-auxiliar nas dificuldades pontuais, 
proporcionando às crianças e aos 
adolescentes, durante o processo de 
aprendizagem, a formação e o 
desenvolvimento pessoal e profissional; 

CLT 12 20h/semanais 04 
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2-Trabalhar de maneira diferenciada, 
analisando resultados para avançar 
no processo ensino aprendizagem; 
 
3-Elaborar plano de aula de acordo com as 
necessidades de cada da grupo; 
 
4-Realizar atividades de reforço 
escolar, com base na metodologia 
de projeto e nas práticas sociais, bem como 
na resolução de problemas, de forma 
contextualizada e interdisciplinar. 
 

10 Secretária a-Função Principal:  
Organizar, classificar documentos, redigir 
correspondências, comunicar-se com 
clientes e auxiliares internos e externos, 
além de, possivelmente, fazer alguns 
afazeres para as coordenações e 
supervisões técnicas. 
 
b-Funções Secundárias: 
 
1-o controle da agenda e dos 
compromissos da instituição; 
 
2-despacho e conferência de documentos; 
 
3-organização de arquivos; 
 
4-atendimento telefônico; 
 
5-recepção de clientes; 
 

CLT 12 40h/semanais 01 

https://manualdasecretaria.com.br/dicas-organizacao-mesa-executivo/
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6-auxílio departamental; 
 
7-planejamento e organização de festas e 
eventos. 
 

11 Cozinheira a-Função Principal:  
 
Preparar e cozinhar alimentos e 
responsabilizar-se pela cozinha. 
 
b-Funções Secundárias: 
 
1-responsabilizar-se pelos trabalhos de 
cozinha; preparar dietas e refeições de 
acordo com cardápios;  
 
2-preparar refeições ligeiras, mingaus, café, 
chá e outras; encarregar-se de todos os 
tipos de cozimento em larga escala, tais 
como: vegetais, cereais, legumes, carnes de 
variadas espécies;  
 
3-preparar sobremesas e sucos dietéticos. 

CLT 12 40h/semanais 03 

12 Motorista a-Função Principal:  
 
Conduzir e zelar pela conservação de 
veículo automotor em geral. 
 
b-Funções Secundárias: 
 
1-conduzir veículos automotores 
destinados ao transporte de passageiros e 
cargas; recolher o veículo à garagem ou 
local destinado quando concluída a jornada 

CLT 12 12h/semanais 02 
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do dia, comunicando qualquer defeito 
porventura existente;  
 
2-manter o veículo em perfeitas condições 
de funcionamento;  
 
3-fazer reparos de emergência;  
 
4-zelar pela conservação do veículo que lhe 
for entregue;  
 
5-encarregar-se do transporte e entrega de 
correspondência ou de carga que lhe for 
confiada;  
 
6-promover o abastecimento de 
combustíveis, água e óleo;  
 
7-verificar o funcionamento do sistema 
elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, 
buzinas e indicadores de direção;  
 
8-providenciar a lubrificação quando 
indicada;  
 
9-verificar o grau de densidade e nível de 
água da bateria, bem como a calibração dos 
pneus. 

13 Serviços Gerais a-Função Principal:  
 
Responsabilizar pela Limpeza e arrumação 
de todo o local em seus mínimos detalhes: 
janelas, vidraças, banheiros, cozinhas, área 
de serviço, garagens e pátios, assoalhos e 
móveis, carpetes e tapetes. 

CLT 12 40h/semanais 02 
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b-Função Secundária: 
 
1-Executar trabalhos de limpeza, 
desinfecção e conservação dos ambientes 
em geral, utilizando os materiais e 
instrumentos adequados, de acordo com as 
rotinas previamente definidas.  

13 Psicólogo a-Função Principal:  
 
Trabalhar em equipes multidisciplinar, 
promovendo e apoiando o acolhimento aos 
usuários com vistas à humanização da 
atenção. Estudar, pesquisar e avaliam o 
desenvolvimento emocional e os processos 
mentais e sociais de indivíduos, grupos e 
instituições. 
 
b-Função Secundária: 
 
1-Diagnosticar e avaliar distúrbios 
emocionais e mentais e de adaptação 
social. Planejar estratégias no contexto de 
gestão de pessoas. Acompanhar cliente 
durante o processo de tratamento ou cura. 

CLT 12 20h/semanais 02 

TOTAIS - 540 h/semanais 30 
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B – Recursos Materiais 

O Demonstrativo de Recursos Materiais terá a incumbência de trazer no bojo as relações de materiais que 

serão utilizados para atender às metas estipuladas outrora, isto é, (i) Eixo – Esporte: materiais esportivos, 

conforme relação de materiais de consumo – Esporte – nº 01; (ii) Eixo – Cultura: instrumentos e materiais 

musicais, conforme relação de materiais de consumo – Cultura – nº 02; (iii) Eixo – Saúde: materiais de 

higienização e proteção contra o covid-19, bem como materiais didáticos sobre as respectivas palavras 

para serem disponibilizados antes, durante e depois das palestras, conforme relação de materiais de 

consumo – Esporte – nº 03; (iv) Eixo - Formação e Capacitação: materiais de pedagógicos e didáticos 

sobre os respectivos cursos para serem disponibilizados durante os cursos, conforme relação de materiais 

de consumo – Esporte – nº 04.1. 

 
C – Cronogramas de Atividades 
Visando à organização dos trabalhos pedagógicos e sociais, durante a execução do projeto em epígrafe, as 
oficinas devem divulgar as atividades oferecidas no formato de grades horárias com local e horário pré-
estabelecidos, após considerar a distribuição da equipe de trabalho: coordenadores, agentes sociais e demais 
envolvidos de acordo com as respectivas competências técnicas.  
 
As oficinas devem ser ofertadas com frequência mínima de três vezes por semana, inclusive aos finais de 
semana, nos turnos matutino, vespertino e noturno com duração mínima de uma hora cada. 
 
Deverá ser informado na grade horária a atuação do agente e divulgado para população. Na grade horária 
de atividades deverá ser prevista a realização da Formação necessária em cada atividade prevista a ser 
desenvolvida, caracterizada por encontros semanais de planejamento e aprofundamento de temas 
relacionados à execução do Projeto, conforme cronogramas de atividades de Oficinas e Palestras e Cursos 
abaixo: 
 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – OFICINAS 

ITEM DESCRIÇÃO 

 

INÍCIO TÉRMINO DIAS DA 

SEMANA 

ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTE 

01 Aula de 

Reforço 

Escolar 

08:00 

13:30 

09:30 

15:00 

Segundas, 

quartas e 

sextas 

Acompanhamento 

Pedagógico 

Orientadora e 

Professora 

100 por mês 

 

02 Aula de 

Artesanato 

09:00 

14:00 

10:30 

16:00 

 

Nos dias dos 

respectivos 

encontros de 

atividades da 

criança e 

adolescente. 

Técnica de Pintura, 

Mistura de Cores 

para os pais e/ou 

responsáveis pelas 

crianças e 

adolescentes 

durante o turno dos 

eventos. 

Professor de            

Artes 

100 por mês 

 

03 Aula de Hip 

Hop 

10:00 

16:00 

11:30 

17:30 

Segunda, 

quarta e 

sexta-feira 

Técnicas de Danças  Professor de 

Dança 

100 por mês 

 

04 Futsal 10:00 

16:00 

11:30 

17:30 

Segunda, 

quarta e 

sexta-feira 

Técnicas de atuação 

no Futsal 

Professor de 

Esporte 

100 por mês 

 

05 Handebol 10:00 

16:00 

11:30 

17:30 

Terças e 

quinta-feira 

Técnicas de atuação 

no Handebol 

Professor de 

Esporte 

100 por mês 

 

06 Basquetebol 10:00 

16:00 

11:30 

17:30 

Segunda, 

quarta e 

sexta-feira 

Técnicas de atuação 

no Basquetebol 

Professor de 

Esporte 

100 por mês 
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07 Voleibol 10:00 

16:00 

11:30 

17:30 

Segunda, 

quarta e 

sexta-feira 

Técnicas de atuação 

no Voleibol 

Professor de 

Esporte 

100 por mês 

 

08 Futebol 10:00 

16:00 

11:30 

17:30 

Terças e 

quinta-feira 

Técnicas de atuação 

no Futebol 

Professor de 

Esporte 

100 por mês 

 

09 luta 

olímpica-

wrestling 

10:00 

16:00 

11:30 

17:30 

Segunda, 

quarta e 

sexta-feira 

Técnicas de Artes 

Maciais 

Professor de 

Esporte 

100 por mês 

 

10 Música 

(percussão) 

10:00 

16:00 

11:30 

17:30 

Terças e 

quinta-feira 

Técnicas de atuação 

no Handebol 

Professor de 

Música 

100 por mês 

 

11 Ballet, jazz e 

dança 

10:00 

16:00 

11:30 

17:30 

Segunda, 

quarta e 

sexta-feira 

Técnicas de Danças Professor de 

Dança 

100 por mês 

12 Capoeira 10:00 

16:00 

11:30 

17:30 

Terças e 

quinta-feira 

Técnicas de Danças Professor de 

Artes Maciais 

100 por mês 

13 Lazer 

Itinerante 

10:00 

16:00 

11:30 

17:30 

Aos sábados 

e/ou 

domingos 

 

Técnicas de atuação 

em Eventos 

Professor de 

Esporte e 

Dança 

100 por mês 

 

CRONONOGRAMA DE ATIVIDADES – PALESTRAS e CURSOS  

ITEM DESCRIÇÃO DO EVENTO INÍCIO TÉRMINO DIA 

SEMANA 

MINISTRADA 

 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTE 

01 Palestra de 4 horas de 

conscientização acerca da 

proteção contra o 

coronavírus e as 

consequências por não 

praticar o protocolo de 

proteção.  

08:00 

18:00 

12:00 

22:00 

Sábado 

Sábado 

Profissional 

com 

expertise na 

área 

20 pessoas por 

dia 

 

02 Palestra de 4 horas de 

prevenção de Doenças 

Sexualmente 

Transmissíveis – DST. 

08:00 

18:00 

12:00 

22:00 

Sábado 

Sábado 

Profissional 

com 

expertise na 

área 

20 pessoas por 

dia 

03 Curso de 20 horas/aulas de 

emancipação social, 

política ou profissional com 

foco nos direitos da criança 

e do adolescente, para os 

diretores, coordenadores, 

professores, instrutores, e, 

enfim, todo o público 

interno envolvidos nos 

processos pedagógicos. 

08:00 

18:00 

12:00 

22:00 

 

Seg a 

sexta 

Profissional 

com 

expertise na 

área 

20 pessoas por 

dia 

04 Curso de 20 horas/aulas de 

capacitação de 

profissionais que atuam 

diretamente no 

atendimento de criança e 

adolescente, para os 

08:00 

18:00 

12:00 

22:00 

 

Seg a 

sexta 

Profissional 

com 

expertise na 

área 

20 pessoas por 

dia 
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diretores, coordenadores, 

professores, instrutores, 

secretarias, e, enfim, todo 

o público interno 

envolvidos nos processos 

pedagógicos. 

05 Curso de 40 horas/aulas de 

Capacitação de 

profissionais que atuam 

diretamente na captação 

de recursos, formulação de 

projetos, prestação de 

contas e mensuração de 

resultados para 

fortalecimento de políticas 

para crianças e 

adolescentes, para os 

diretores, coordenadores, 

professores, instrutores, e, 

enfim, todo o público 

interno envolvidos nos 

processos pedagógicos e 

financeiros. 

08:00 

18:00 

12:00 

22:00 

 

Seg a 

sexta 

Profissional 

com 

expertise na 

área 

20 pessoas por 

dia 

06 Curso de 20 horas/aulas 

Fortalecimento de Comitês 

Consultivos e fóruns 

específicos de crianças e 

adolescentes, para os 

diretores, coordenadores, 

professores, instrutores, e, 

enfim, todo o público 

interno envolvidos nos 

processos pedagógicos. 

08:00 

18:00 

12:00 

22:00 

 

Seg a 

sexta 

Profissional 

com 

expertise na 

área 

20 pessoas por 

dia 

 

C.1 - Atividades, Eventos e Rua de Lazer 

Os eventos favorecem o diálogo entre as experiências vividas e fortalecem os laços de cooperação, de 
solidariedade e a capacidade de construir coletivamente um patrimônio comum. Eles devem ser 
compreendidos como parte integrante da execução do Projeto, organizados de forma coletiva envolvendo a 
comunidade como um todo em diversos momentos do processo. As oficinas devem organizar e realizar, de 
forma participativa - planejamento, execução e avaliação – nos eventos de esporte, de cultura, de saúde e 
de formação e capacitação, sobretudo das crianças e dos adolescentes nos eventos oferecidos, tais como: 
festivais culturais, esportivos, artísticos, gincanas e ruas de lazer.  
 
É obrigatória a execução de 3 eventos e podem ser planejados conforme cronograma de execução:  
 

a) Evento do Projeto – lançamento: Evento do Projeto (grande porte): devem participar os 
beneficiados de todos os núcleos e a comunidade local para lançamento do Projeto e para divulgação 
das ações para população - obrigatório a realização de 1 (um) evento.  
 
b) Evento Comemorativo: Os eventos podem ser planejados de acordo com datas comemorativas 
(Dia do Idoso, Dia Mundial da Saúde, Dia dos Avós, Pais, Mães, Dia das Pessoas com Deficiência, etc) 
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ou períodos de ciclos culturais: festas nacionais, festivais esportivos, artísticos, culturais, férias 
escolares, festas folclóricas, dentre outros – obrigatório a realização de 1 (um) evento.  
 
c) Evento do Projeto – encerramento: Devem participar os beneficiados de todas as oficinas e a 
comunidade local para finalização das ações do Projeto - obrigatório a realização de 1 (um) evento.  

 
Considerando o caráter intergeracional do Projeto é imprescindível que sejam previstas atividades 
sistemáticas e eventos que favoreçam e estimulem o convívio entre gerações. Para além disso, a entidade 
poderá organizar ao longo da execução eventos de integração, festivais, roda de conversas, sarau, entre 
outros de forma adicional. A data de lançamento do Projeto deverá ser previamente informada ao Secretaria 
de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal - SUBPA, bem como a 
agenda de eventos, para que, quando possível, a equipe da SUBPA possa acompanhar in loco o 
desenvolvimento das atividades e/ou divulgar amplamente. 
 
D – Veículos, Equipamentos e Uniformes Necessários e Comuns Aos Quatro Eixos do Projeto  
 
D.1 - Veículos 
A Associação de Crianças Carentes Nova Canaã – ACNC – tem o termo de credenciamento junto à Secretaria 
de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – Centrais de Abastecimento do Distrito 
Federal – Banco de Alimentos de Brasília – Credenciamento Para Retirada de Doações. 
 
Àquela Secretaria de Agricultura, preservando, de forma correta, a qualidade dos produtos doados, 
estabelece na relação de parceria algumas responsabilidades, as quais suscita-se, abaixo: 
 

DAS RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÃO 
 

1. No ato do recebimento dos alimentos a instituição deverá conferir e atestar a quantidade dos 
alimentos e assinar o Termo de Recebimento e Aceitabilidade - TRA; 

 
2. Retirar os alimentos em dia e horário pré-estabelecidos pelo Banco de Alimentos. A falta injustificada 

por 2 vezes durante o ano, resultará em suspensão da Instituição por 30 dias; 
 
2.1) Em caso da impossibilidade de retirar os alimentos, a Instituição deverá comunicar ao Banco de 
Alimentos até as 11h30min. Após esse horário será considerada uma falta injustificada. 

 
3. Atender as regras para o transporte e manuseio de alimentos quais sejam: 

 
a) Os alimentos só podem ser transportados em caixas plásticas; 

 
b) As caixas para o transporte devem estar limpas e em bom estado de conservação; 

 
c) Não encher totalmente as caixas para evitar danos aos alimentos; 

 
d) Não colocar alimentos de diferentes tipos na mesma caixa; 

 
e) Ter cuidado ao virar e empilhar as caixas, evitando ferimentos aos alimentos; 

 
f) O veículo deve estar limpo e não conter objetos que danifiquem os alimentos; 

 
g) Veículos com carroceria aberta devem ter lona para proteger os alimentos. 

3.1) O não atendimento às regras de transporte e manuseio de alimentos implicará 
a não retirada das doações até a adequação às mesmas. 
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7. Armazenar os alimentos em local adequado, com a necessária observância das normas sanitárias 
exigidas e dentro do prazo de validade; 

 
8. Fornecer os alimentos aos beneficiários consumidores da entidade, sendo proibida a permuta, venda 

ou distribuição in natura em forma de cestas; 
 

9. Prestar ao Banco de Alimentos de Brasília informações necessárias ao acompanhamento dos 
Programas, bem como levar ao conhecimento das autoridades, quaisquer irregularidades relativas à 
boa e regular execução dos Programas. O não fornecimento das informações solicitadas acarretará 
em suspensão. 

 
10. Manter atualizado o cadastro da Instituição bem como dos beneficiários atendidos pelos programas 

de doação do Banco de Alimentos; 
 

11. Manter por 5 anos arquivados Termos de Recebimento e Aceitabilidade assinados que comprovem 
o recebimento dos alimentos; 

 
12. Participar das reuniões, eventos e capacitações quando convidados pelo Banco de Alimentos de 

Brasília. O não comparecimento acarretará em suspensão. 
 
A ACNC tem a necessidade ímpar de estruturar-se para vislumbrar mais condições de aumentar e 
potencializar as ajudas e os atendimentos às crianças e aos adolescentes e às famílias da comunidade local.  
 
É, então, olhando por esse prisma de atender mais e com mais qualidade que tornou-se imprescindível o uso 
de veículos para transportar alimentos, outra vez equipamentos, tais como cadeiras, mesas e outros 
equipamentos do gênero, visando ao melhor atendimentos às crianças e aos adolescentes, e, muitas vezes, 
às famílias e comunidade como um todo. 
 
Justifica-se, hoje, ter no ativo permanente da ACNC dois veículos – caminhão e van, que, indiscutivelmente, 
dariam celeridade às atividades operacionais, e, mais ainda, permitiria atender, na plenitude, o 
credenciamento acordado entre a ACNC e a Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. Apenas a título de 
esclarecimentos, pelos menos dois dias na semana a ACNC é brindada com doações de alimentos para 
atender às crianças e aos adolescentes, e, consequentemente, às famílias do Sol Nascente. E, por vezes, sem 
muito exercício de memória, os responsáveis pela busca desses alimentos veem-se em dificuldades para 
cumprir o acordo – credenciamento – que ajuda muitas famílias – por conta da ACNC não ter um transporte 
apropriado e nem na hora que realmente acontece o ato da doação. 
 
Justifica-se, também, ao atender os quatro focos do Edital, porque a van será utilizada para transportar, 
primeiro, às crianças e os adolescentes que residem em áreas distantes da ACNC para participarem das 
atividades internas e externas como, por exemplo,  visitas e passeios cívicos e culturais sempre monitorados: 
feiras, teatros, cinemas, pontos turísticos e museus, além de participação  em ações de integração e 
envolvimento comunitário: fóruns, conferências, congressos, e para que possam interagir com crianças e 
adolescentes atendidas por outras Instituições da rede socioassistencial da região. A van, também, será 
utilizada para transportar as crianças e os adolescentes para as mais diversas localidades onde será realizado 
o “Lazer Itinerante”. Transportará, ainda, as crianças e os adolescentes para os locais que serão utilizados os 
eventos esportivos: torneiros, oficinas, e, enfim, encontros esportivos. Transportará, também, as crianças e 
os adolescentes para as palestras voltadas para a saúde, e, se necessário, para os hospitais. Transportará os 
diretores e professores para os cursos e treinamentos voltados para melhor atender às crianças e os 
adolescentes. 
 
O caminhão, por sua vez, será utilizado para, além das necessidades já citadas,  transportar os equipamentos 
para as mais diversas áreas de Ceilândia, mormente às áreas do Sol Nascente. 
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Os dois veículos virão a calhar, pois possibilitarão a ACNC buscar novas parcerias e novos doadores de maior 
potencial público e privado, vez que eles perceberão a estrutura organizacional disponibilizada pela ACNC ao 
coletar às doações com a agilidade, a rapidez e a qualidade que o momento requer.  
 
D.2 – Computadores e Periféricos 
As metas a serem cumpridas exigem insumos necessários e precisos para a execução dos objetivos gerais e 
específicos, e, neste momento, cabe aludir a importância de usar a tecnologia em favor das atividades 
operacionais, combinadas com os resultados de qualidade para o pleno atendimento às crianças e aos 
adolescentes frente às demandas do dia a dia: computadores e periféricos. 
 
Os computadores e os equipamentos de audiovisuais serão instrumentos tecnológicos que farão chegar aos 
interessados os dados e as informações com a agilidade e com a qualidade necessária. Estes equipamentos, 
hoje, na ACNC, quando existem - estão obsoletos, e, quando não existem, estão travando ou dificultando o 
processo de atendimento às crianças, aos adolescentes, às famílias e comunidade como um todo. 
 
Foi, então, pensando na correção deste “parque tecnológico”, que apresentou-se a relação de material com 
a titulação de quesito: material de uso diário. Não há dúvida que estes equipamentos, além de facilitar a 
dinâmica operacional diária, atenderá aos eixos do esporte, da cultura, da saúde e da formação e capacitação, 
em alguns momentos juntos e em outros dispares. 
 
D.3 – Uniformes 
Pela amplitude do Projeto de Esporte, de Cultura, de Saúde e de Formação e Capacitação faz-se necessário a 
padronização do vestuário das crianças, adolescentes e da equipe operacional. 
 
O uniforme é, também, uma forma de dar “identidade” ao Projeto. É, ainda, uma maneira de divulgação 
eficaz do projeto. 
 
A simbolização vem do uniforme, logo às marcas e às patentes são importantes para enriquecer, 
economicamente, os criadores e os inventores destes feitos.  
O símbolo representa uma instituição como um todo, por isso o Jornal Folha, em 04.fev.2018, publicou o 
texto: “a importância de usar o uniforme escolar”, neste material diz: “Os uniformes foram criados para 
simbolizar as cores, o nome, a tradição e o símbolo da escola...”. 
 
O uniforme, em última análise, é essencial para, de acordo àquele texto do Jornal Folha: 
 

a) Benefícios do uniforme - Ao adotar o uniforme a escola tem por objetivo uma série de medidas 
que visa beneficiar exclusivamente o aluno, e que não se limita a apenas igualá-los. Veja abaixo os 
benefícios do uso do uniforme escolar. 
 

b) Segurança para os alunos - Evita que outras pessoas se infiltrem no meio escolar, possibilita a 
identificação dos alunos em possíveis situações de perigo na rua e ainda contribui para evitar a 
evasão escolar; 
 

c) Economia - Evita o uso de outras roupas, representando uma economia financeira considerável. 
 

d) Respeito - Incentiva o respeito às normas e disciplina impostas pela escola, o que é fundamental 
para a vida em sociedade. 
 

e) Igualdade - Evita o consumismo e disputa de status, muito comum entre adolescentes. Atua também 
evitando determinadas situações discriminatórias que ensejam a prática de bullying. 

 
Vendo pela ótica do Projeto, suscitou-se a necessidade de apresentar a relação de material denominada de 
quesito Uniformes. 
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5. ESTIMATIVA 

A composição da natureza das despesas com custeio e com capital encontra-se nas relações de 
materiais e equipamentos abaixo:  

5.1.1. Subvenção Social (despesas de custeio) 

Natureza da Despesa 

Valor total R$1.111.090,33 Descrever todas as especificações dos 
materiais a serem adquiridos, sem indicação de marca. 

 5.1.2. Auxílio Investimento (despesas de capital) 

Natureza da Despesa 

Valor total R$398.140,00 
Descrever todas as especificações dos 
materiais a serem adquiridos, sem 
indicação de marca. 

 5.1.3 Resumo Plano de Aplicação 

Natureza de Despesa Valores (R$) 

1 - Total Subvenção Social (Itens 5.1+5.1.1+5.1.2+5.1.3)   

2 -Total Auxílio Investimento (despesas de capital)   

3 –Total Auxílio Investimento (despesas com obras)   

TOTAL DO PROJETO (1+2+3) =  R$ 1.509.230,33 

 
a) Consolidados – por natureza de despesas e por modalidade ou estilo: 

 

ASSOCIAÇÃO DE CRIANÇAS CARENTES NOVA CANAÃ - ACNC 

VALOR TOTAL DO PROJETO 

Nº NATUREZA DAS DESPESAS VALOR R$ 

1 GASTOS COM CUSTEIOS 1.111.090,33 

2 GASTOS COM INVESTIMENTOS 398.140,00 

TOTAL  1.509.230,33 

 

ASSOCIAÇÃO DE CRIANÇAS CARENTES NOVA CANAÃ - ACNC 

GASTOS TOTAIS COM CUSTEIO 

Nº MODALIDADE/ESTILO VALOR R$ 

1 Recursos Humanos 916.967,33 

2 Futsal 4.778,00 

3 Handebol 4.058,00 

4 Basquetebol 5.318,00 

5 Voleibol 5.423,00 

6 Futebol 6.395,00 

7 Luta Olímpica - Wresting 37.195,00 

8 Música - Percursão 5.181,00 

9 Ballet, Jazz e Dança 8.500,00 

10 Hip Hop 282,00 

11 Rua de Lazer 25.953,00 

12 Produto Limpeza - Covid-19 11.175,00 



Página 25 de 43 
 

13 Palestras - Covid-19 e DST 4.250,00 

14 Reforço Escolar  41.940,00 

15 Recursos Materiais de Uso Diário 6.255,00 

16 
Cursos de Formação e Capacitação  
Para Professores e Gestores 

16.920,00 

17 Uniformes - Profissionais e Usuários 10.500,00 

TOTAL  1.111.090,33 

 

ASSOCIAÇÃO DE CRIANÇAS CARENTES NOVA CANAÃ - ACNC 

GASTOS TOTAIS COM INVESTIMENTOS 

Nº MODALIDADE/ESTILO VALOR R$ 

1 Hip Hop 1.500,00 

2 Rua de Lazer 69.100,00 

3 Veículos 300.000,00 

4 Recursos Materiais de Uso Diário 27.540,00 

TOTAL  398.140,00 
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b) Gastos de natureza de despesas de Custeio e por modalidade ou estilo: 
 

RECURSOS HUMANOS COM ENCARGOS SOCIAIS - CUSTEIO 

Nº Proficionais/Tipo Quan. Salário 

ENCARGOS SOCIAIS 

Total mês Total anual INSS Contr.   FGTS  Férias 13º Verbas  Demais enc. 

20% Sociais 8% 1/3 Salário Resc. Sociais/trab.  

1 Coordenador Técnico  1 3.500,00 700,00 35,00 280,00 97,22 291,67 140,00 35,00 5.078,89 60.946,67 

2 Supervisor Administrativo 1 2.700,00 540,00 27,00 216,00 75,00 225,00 108,00 27,00 3.918,00 47.016,00 

3 Supervisor Pedagógico 1 2.700,00 540,00 27,00 216,00 75,00 225,00 108,00 27,00 3.918,00 47.016,00 

4 Assistente Social 4 2.489,73 497,95 24,90 199,18 69,16 207,48 99,59 24,90 3.612,87 173.417,99 

5 Contador 1 1.100,00 220,00 11,00 88,00 30,56 91,67 44,00 11,00 1.596,22 19.154,67 

6 Professor Artesanato 2 1.500,00 300,00 15,00 120,00 41,67 125,00 60,00 15,00 2.176,67 52.240,00 

7 Professor Esporte 5 1.500,00 300,00 15,00 120,00 41,67 125,00 60,00 15,00 2.176,67 130.600,00 

8 Professor Hip Hop 1 1.500,00 300,00 15,00 120,00 41,67 125,00 60,00 15,00 2.176,67 26.120,00 

9 Professor Aula Reforço 4 1.600,00 320,00 16,00 128,00 44,44 133,33 64,00 16,00 2.321,78 111.445,33 

10 Psicologo 2 1.700,00 340,00 17,00 136,00 47,22 141,67 68,00 17,00 2.466,89 59.205,33 

Subtotal RH 22 20.289,73 4.057,95 202,90 1.623,18 563,60 1.690,81 811,5892 202,8973 29.442,65 727.161,99 

             

Nº 

      Imposto                 

Prof./Tipo correlatos Quant. Salário INSS Contr.  FGTS Férias 13º Verbas  Demais enc. Total mês Total anual 

      20% Sociais 8% 1/3 Salário Resc. Sociais/trab      

1 Secretaria 1 1.600,00 320,00 16,00 128,00 44,44 133,33 64,00 16,00 2.321,78 27.861,33 

2 Cozinheira 3 1.300,00 260,00 13,00 104,00 36,11 108,33 52,00 13,00 1.886,44 67.912,00 

3 Motorista Profissional 2 1.600,00 320,00 16,00 128,00 44,44 133,33 64,00 16,00 2.321,78 55.722,67 

4 Aux.de serv.gerais 2 1.100,00 220,00 11,00 88,00 30,56 91,67 44,00 11,00 1.596,22 38.309,33 

Subtotal RH Correlatos 8 5.600,00 1.120,00 56,00 448,00 155,56 466,67 224,00 56,00 8.126,22 189.805,33 

VALOR TOTAL  30 25.889,73 5.177,95 258,90 2.071,18 719,16 2.157,48 1.035,59 258,90 37.568,87 916.967,33 
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NATUREZA DA DESPESA: CUSTEIO 

MODALIDADE/ 
ESTILO 

ITEM DETALHAMENTO DO ITEM QUANTIDADES VALORES R$ 

UNID QUANT VR UNIT VR TOTAL 

FUTSAL 

1 

Bola de Futsal (Sub-09/ Sub-11/ Sub-13): Confeccionada em poliuretano, 
termossoldados, com câmara airbility, forro multiaxial, miolo em silicone 
lubrificado e substituível, com peso entre 300 a 330 gramas e 
circunferência entre 50 e 53 cm. 

UNID 15 R$140,00 R$2.100,00 

2 
Rede de Futsal. Rede em seda; Tamanho: 3,20m x 2,00m haste 0,70m x 
1,00m, fio de 4 mm; Kit de cabo de aço para sustentação da rede. 

UNID 4 R$150,00 R$600,00 

3 
Cone de sinalização e (ou) treinamento; confeccionado em polietileno 
flexível; Base quadrada de 10 Cm. 

UNID 15 R$13,00 R$195,00 

4 
Cone de sinalização e (ou) treinamento; confeccionado em polietileno 
flexível; Base quadrada de 30 Cm. 

UNID 15 R$15,00 R$225,00 

5 
Cone de sinalização e (ou) treinamento; confeccionado em polietileno 
flexível; Base quadrada de 45 Cm. 

UNID 15 R$50,00 R$750,00 

6 Coletes para treino fabricado 100% em Poliester. Tamanho P à GG. UNID 40 R$12,00 R$480,00 

7 
Saco de Bolas. Capacidade: Até 10 bolas Tam. 7. Tamanho: A estrutura 
permite transportar bolas de basquete, volley, futebol de campo e futsal. 

UNID 2 R$178,00 R$356,00 

8 
Bomba de encher bola com corpo metálico cromado, cabo de madeira. 
Medida aproximada 34 cm. 

UNID 2 R$30,00 R$60,00 

9 
Bico para bomba de encher bola com adaptador de metal, mangueira de 
borracha com 11,5 cm. 

UNID 2 R$6,00 R$12,00 

TOTAL R$4.778,00 
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NATUREZA DA DESPESA: CUSTEIO 

MODALIDADE/ 
ESTILO 

ITEM DETALHAMENTO DO ITEM 
QUANTIDADES VALORES R$ 

UNID QUANT VR UNIT VR TOTAL 

HANDEBOL 

1 
Bola de Handebol para iniciação, em formato esférico, confeccionada em 
borracha, com diâmetro entre 48 - 50 cm, peso entre 180 - 200 g, câmara 
airbility, construção matrizada, miolo Slip System removível e lubrificado. 

UNID 15 R$100,00 R$1.500,00 

2 
Rede de Futsal. Rede em seda; Tamanho: 3,20m x 2,00m haste 0,70m x 
1,00m, fio de 4 mm; Kit de cabo de aço para sustentação da rede. 

UNID 4 R$120,00 R$480,00 

3 
Cone de sinalização e (ou) treinamento; confeccionado em polietileno 
flexível; Base quadrada de 10 Cm. 

UNID 15 R$13,00 R$195,00 

4 
Cone de sinalização e (ou) treinamento; confeccionado em polietileno 
flexível; Base quadrada de 30 Cm. 

UNID 15 R$15,00 R$225,00 

5 
Cone de sinalização e (ou) treinamento; confeccionado em polietileno 
flexível; Base quadrada de 45 Cm. 

UNID 15 R$50,00 R$750,00 

6 Coletes para treino fabricado 100% em Poliester. Tamanho P à GG. UNID 40 R$12,00 R$480,00 

7 
Saco de Bolas. Capacidade: Até 10 bolas Tam. 7. Tamanho: A estrutura 
permite transportar bolas de basquete, volley, futebol de campo e futsal. 

UNID 2 R$178,00 R$356,00 

8 
Bomba de encher bola com corpo metálico cromado, cabo de madeira. 
Medida aproximada 34 cm. 

UNID 2 R$30,00 R$60,00 

9 
Bico para bomba de encher bola com adaptador de metal, mangueira de 
borracha com 11,5 cm. 

UNID 2 R$6,00 R$12,00 

TOTAL R$4.058,00 
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NATUREZA DA DESPESA: CUSTEIO 

MODALIDADE/ 
ESTILO 

ITEM DETALHAMENTO DO ITEM 
QUANTIDADES VALORES R$ 

UNID QUANT VR UNIT VR TOTAL 

BASQUETEBOL 

1 
Bola de Basquete Oficial Adulto para homens tamanho 7.4, em 
microfibra, miolo slip system removível e lubrificado, peso de 626g e 
circunferência de 76 cm. 

UNID 15 R$200,00 R$3.000,00 

2 Rede de basquete. feita em poliamida. UNID 4 R$60,00 R$240,00 

3 
Cone de sinalização e (ou) treinamento; confeccionado em polietileno 
flexível; Base quadrada de 10 Cm. 

UNID 15 R$13,00 R$195,00 

4 
Cone de sinalização e (ou) treinamento; confeccionado em polietileno 
flexível; Base quadrada de 30 Cm. 

UNID 15 R$15,00 R$225,00 

5 
Cone de sinalização e (ou) treinamento; confeccionado em polietileno 
flexível; Base quadrada de 45 Cm. 

UNID 15 R$50,00 R$750,00 

6 Coletes para treino fabricado 100% em Poliester. Tamanho P à GG. UNID 40 R$12,00 R$480,00 

7 
Saco de Bolas. Capacidade: Até 10 bolas Tam. 7. Tamanho: A estrutura 
permite transportar bolas de basquete, volley, futebol de campo e futsal. 

UNID 2 R$178,00 R$356,00 

8 
Bomba de encher bola com corpo metálico cromado, cabo de madeira. 
Medida aproximada 34 cm. 

UNID 2 R$30,00 R$60,00 

9 
Bico para bomba de encher bola com adaptador de metal, mangueira de 
borracha com 11,5 cm. 

UNID 2 R$6,00 R$12,00 

TOTAL R$5.318,00 
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NATUREZA DA DESPESA: CUSTEIO 

MODALIDADE/ 
ESTILO 

ITEM DETALHAMENTO DO ITEM 
QUANTIDADES VALORES R$ 

UNID QUANT VR UNIT VR TOTAL 

VOLEIBOL 

1 Bola de vôlei modelo oficial UNID 15 R$162,00 R$2.430,00 

2 
Rede de vôlei oficial, com fio confeccionado em polipropileno trançado 
com espessura de 2mm; Com Lona superior. Rede com tamanho oficial 
(9,50m X 1,00m). 

UNID 4 R$150,00 R$600,00 

3 
Cone de sinalização e (ou) treinamento; confeccionado em polietileno 
flexível; Base quadrada de 10 Cm. 

UNID 20 R$13,00 R$260,00 

4 
Cone de sinalização e (ou) treinamento; confeccionado em polietileno 
flexível; Base quadrada de 30 Cm. 

UNID 15 R$15,00 R$225,00 

5 
Cone de sinalização e (ou) treinamento; confeccionado em polietileno 
flexível; Base quadrada de 45 Cm. 

UNID 20 R$50,00 R$1.000,00 

6 Coletes para treino fabricado 100% em Poliester. Tamanho P à GG. UNID 40 R$12,00 R$480,00 

7 
Saco de Bolas. Capacidade: Até 10 bolas Tam. 7. Tamanho: A estrutura 
permite transportar bolas de basquete, volley, futebol de campo e futsal. 

UNID 2 R$178,00 R$356,00 

8 
Bomba de encher bola com corpo metálico cromado, cabo de madeira. 
Medida aproximada 34 cm. 

UNID 2 R$30,00 R$60,00 

9 
Bico para bomba de encher bola com adaptador de metal, mangueira de 
borracha com 11,5 cm. 

UNID 2 R$6,00 R$12,00 

TOTAL R$5.423,00 
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NATUREZA DA DESPESA: CUSTEIO 

MODALIDADE/ 
ESTILO 

ITEM DETALHAMENTO DO ITEM 
QUANTIDADES VALORES R$ 

UNID QUANT VR UNIT VR TOTAL 

FUTEBOL 

1 Bola de Campo. Modelo: Dimensões: 68-70 cm. Peso: 410-450 g. UNID 15 R$190,00 R$2.850,00 

2 Rede de futebol de campo com fio, de alta qualidade, em polietileno UNID 4 R$410,00 R$1.640,00 

3 
Cone de sinalização e (ou) treinamento; confeccionado em polietileno 
flexível; Base quadrada de 10 Cm. 

UNID 15 R$13,00 R$195,00 

4 
Cone de sinalização e (ou) treinamento; confeccionado em polietileno 
flexível; Base quadrada de 30 Cm. 

UNID 20 R$15,00 R$300,00 

5 
Cone de sinalização e (ou) treinamento; confeccionado em polietileno 
flexível; Base quadrada de 45 Cm. 

UNID 2 R$50,00 R$100,00 

6 Coletes para treino fabricado 100% em Poliester. Tamanho P à GG. UNID 40 R$12,00 R$480,00 

7 
Saco de Bolas. Capacidade: Até 10 bolas Tam. 7. Tamanho: A estrutura 
permite transportar bolas de basquete, volley, futebol de campo e futsal. 

UNID 2 R$178,00 R$356,00 

8 
Bomba de encher bola com corpo metálico cromado, cabo de madeira. 
Medida aproximada 34 cm. 

UNID 15 R$30,00 R$450,00 

9 
Bico para bomba de encher bola com adaptador de metal, mangueira de 
borracha com 11,5 cm. 

UNID 4 R$6,00 R$24,00 

TOTAL R$6.395,00 
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NATUREZA DA DESPESA: CUSTEIO 

MODALIDADE/ 
ESTILO 

ITEM DETALHAMENTO DO ITEM 
QUANTIDADES VALORES R$ 

UNID QUANT VR UNIT VR TOTAL 

LUTA OLÍMPICA 
-WRESTLING 

1 Área de luta 8x8 1mx1m 64 R$80,00 R$5.120,00 

2 Kit Uniforme(Camisa e Shorts) KIT 100 R$50,00 R$5.000,00 

3 Garrafinha  UNID 100 R$15,00 R$1.500,00 

4 Cronômetros UNID 1 R$350,00 R$350,00 

5 Apitos UNID 1 R$25,00 R$25,00 

6 Escada de coordenação UNID 4 R$60,00 R$240,00 

7 Cones chapéu chinês UNID 20 R$2,00 R$40,00 

8 Medicine ball 2kg UNID 4 R$90,00 R$360,00 

9 Medicine ball 4kg UNID 4 R$190,00 R$760,00 

10 Meia bola Bosu UNID 2 R$400,00 R$800,00 

11 Kimono jiu jitsu infantil UNID 100 R$230,00 R$23.000,00 

TOTAL R$37.195,00 
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NATUREZA DA DESPESA: CUSTEIO 

MODALIDADE/ 
ESTILO 

ITEM DETALHAMENTO DO ITEM 
QUANTIDADES VALORES R$ 

UNID QUANT VR UNIT VR TOTAL 

MÚSICA 
 (PERCUSSÃO) 

1 
Afinadores-afinador cromático; função de calibragem: A4 = 410Hz a 480 
Hz em passos de 1 HZ 

UNID 1 R$26,00 R$26,00 

2 Repique de mão contemporâneo 10x30 96LT, Light UNID 5 R$170,00 R$850,00 

3 Rebolo contemporâneo light, 205LT- com baqueta UNID 5 R$270,00 R$1.350,00 

4 Rebolo contemporânea 10x30 96LT Light UNID 5 R$59,00 R$295,00 

5 Surdo aço inox 40cm x 14 – marcatto + talabarte UNID 5 R$250,00 R$1.250,00 

6 Baqueta surdo e bumbo par UNID 10 R$35,00 R$350,00 

7 Repinique Rmv 12 pol corpo em alumínio e pele branca pas 1230 UNID 5 R$200,00 R$1.000,00 

8 Baqueta para repinique cônica maçaranduba liverpool SB Rcm UNID 10 R$6,00 R$60,00 

TOTAL R$5.181,00 

 

NATUREZA DA DESPESA: CUSTEIO 

MODALIDADE/ 
ESTILO 

ITEM DETALHAMENTO DO ITEM 
QUANTIDADES VALORES R$ 

UNID QUANT VR UNIT VR TOTAL 

BALLET, JAZZ 
 E DANÇA 

1 Collant regata em helanca para ballet UNID 150 R$15,00 R$2.250,00 

2 Saia para ballet em helanca, modelo de transpassar UNID 150 R$15,00 R$2.250,00 

3 Fru fru para ballet em helanca UNID 150 R$3,00 R$450,00 

4 Meia calça para ballet – fio 40 UNID 150 R$8,00 R$1.200,00 

5 Polaina para dançar, jazz de alta qualidade rosa UNID 150 R$14,00 R$2.100,00 

6 Caixa de som amplificada bluetooh 100w UNID 1 R$250,00 R$250,00 

TOTAL R$8.500,00 
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NATUREZA DA DESPESA: CUSTEIO 

MODALIDADE/ 
ESTILO 

ITEM DETALHAMENTO DO ITEM 
QUANTIDADES VALORES R$ 

UNID QUANT VR UNIT VR TOTAL 

HIP HOP 1 Pen-drive 64GB UNID 3 R$94,00 R$282,00 

TOTAL R$282,00 

 

NATUREZA DA DESPESA: CUSTEIO 

MODALIDADE/ 
ESTILO 

ITEM DETALHAMENTO DO ITEM 
QUANTIDADES VALORES R$ 

UNID QUANT VR UNIT VR TOTAL 

RUA DE 
 LAZER 

1 
Bola de vôlei em EVA extra macio, matrizada com 18 gomos, câmara de 
látex, válvula removível, com medidas entre 65 - 67 cm e peso entre 
260 - 280 g 

UNID 10 R$250,00 R$2.500,00 

2 
Bola de Basquete Oficial Adulto para homens tamanho 7.4, em 
microfibra, miolo slip system removível e lubrificado, peso de 626g e 
circunferência de 76 cm. 

UNID 10 R$200,00 R$2.000,00 

3 Bola de Campo. Modelo: Dimensões: 68-70 cm. Peso: 410-450 g. UNID 10 R$190,00 R$1.900,00 

4 Bola de futebol de salão oficial adulto UNID 10 R$135,00 R$1.350,00 

5 

Rede de vôlei em seda com malha 10cm, fio ''seda'' 2,5mm, Dimensões 
10,00m x 1m, extensores em ''seda'' e cabo de aço para fixação, quadro 
estrutural confeccionado com corda de ''seda'' 6mm, 2 ''lonas'' 
confeccionadas em PVC emborrachado, com costura dupla, ''Lona'' 
sup. 7cm e ''lona'' inf. 6cm, 4 ponteiras metálicas. 

UNID 2 R$350,00 R$700,00 

6 Rede de basquete modelo oficial; material: algodão (tipo chuá) PAR 2 R$54,00 R$108,00 

7 

Rede de futebol de salão, de polipropileno virgem com proteção ultra 
violeta, medida frontal da rede aproximadamente 3.20m, medida 
lateral da rede de 2,10m, fio de nylon 04mm, malha medindo 10 x 10 
cm, modelo padrão oficial com parte superior de 60cm e inferior de 
1,00m de profundidade, na cor branca. 

Par 2 R$180,00 R$360,00 

8 Tinta guache solúvel em água (cores variadas) Cx 100 R$42,00 R$4.200,00 

9 Pincéis para pintura c/6  unidade Kit 50 R$37,00 R$1.850,00 
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10 Balões coloridos Pc 50 R$40,00 R$2.000,00 

11 Tabuleiro para xadrez em madeira. Dimensões: 50 X 50 cm. UNID 5 R$185,00 R$925,00 

12 Jogo de dominó com 28 peças com maleta UNID 10 R$50,00 R$500,00 

13 Colheres UNID 50 R$4,70 R$235,00 

14 Tabuleiro para damas em madeira. Dimensões: 50 X 50 cm. UNID 5 R$185,00 R$925,00 

15 Prendedor de roupas kit 60 UNID 50 R$20,00 R$1.000,00 

16 Baldes plásticos 20 litros UNID 20 R$40,00 R$800,00 

17 Pratinhos descartáveis 21cm c/10 UNID 200 R$5,00 R$1.000,00 

18 Copo Plástico Descartável Agua 180ml - 100 Unidades UNID 100 R$36,00 R$3.600,00 

TOTAL R$25.953,00 

 
 
 

NATUREZA DA DESPESA: CUSTEIO 

MODALIDADE/ 
ESTILO 

ITEM DETALHAMENTO DO ITEM 
QUANTIDADES VALORES R$ 

UNID QUANT VR UNIT VR TOTAL 

Produto de 
limpeza 

 – COVID19 

1 Desinfetante 500ml UNID 200 R$4,00 R$800,00 

2 Água sanitária 1l UNID 200 R$3,00 R$600,00 

3 Limpadores multiuso com cloro UNID 200 R$5,00 R$1.000,00 

4 Álcool de limpeza (líquido, com concentração 80%) – 500ml UNID 200 R$8,00 R$1.600,00 

5 Detergente líquido – 500ml UNID 5 R$15,00 R$75,00 

6 Sabão e sabonete UNID 6 R$350,00 R$2.100,00 

7 Máscara UNID 1000 R$5,00 R$5.000,00 

TOTAL R$11.175,00 
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NATUREZA DA DESPESA: CUSTEIO 

MODALIDADE/ 
ESTILO 

ITEM DETALHAMENTO DO ITEM 
QUANTIDADES VALORES R$ 

UNID QUANT VR UNIT VR TOTAL 

Palestras – 
COVID19 e DST 

1 

Palestra de conscientização acerca da proteção contra o coronavírus e as 
consequências por não praticar o protocolo de proteção. Para 100 
pessoas, sendo grupo de 10 pessoas por palestra, obedecendo às 
distâncias de segurança entre eles, de forma que não haja aglomeração. 
Serão, também, oferecidos lanches: café, suco, bolo, frutas. Serão, ainda, 
disponibilizados os materiais  pedagógicos sobre os temas. 

UNID 100 R$22,50 R$2.250,00 

2 

Palestra sobre a prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis – 
DST, sempre respeitando às faixas etárias de idades e adotando à 
linguagem apropriada e técnica para os públicos alvos. Para 100 pessoas, 
sendo grupo de 10 pessoas por palestra, obedecendo às distâncias de 
segurança entre eles, de forma que não haja aglomeração. Serão, 
também, oferecidos lanches: café, suco, bolo, frutas. Serão, ainda, 
disponibilizados os materiais  pedagógicos sobre os temas. 

UNID 100 R$20,00 R$2.000,00 

TOTAL R$4.250,00 
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NATUREZA DA DESPESA: CUSTEIO 

MODALIDADE/ 
ESTILO 

ITEM DETALHAMENTO DO ITEM 
QUANTIDADES VALORES R$ 

UNID QUANT VR UNIT VR TOTAL 

REFORÇO ESCOLAR 

1 Lápis para escrita com pontas caixa com 72 unidades  UNID 10 R$110,00 R$1.100,00 

2 Apontadores com reserva  UNID 100 R$4,50 R$450,00 

3 Borrachas verdes  UNID 100 R$1,50 R$150,00 

4 Lápis de cor grande (12 cores) UNID 100 R$28,30 R$2.830,00 

5 Hidrocor grande (12 cores)  UNID 100 R$30,00 R$3.000,00 

6 Gizão de cera (12 cores)  PAR 100 R$33,20 R$3.320,00 

7 Massa de modelar de 150g  Par 100 R$18,90 R$1.890,00 

8 Cola bastão  Cx 100 R$3,30 R$330,00 

9 Tesoura de ponta redonda  Kit 100 R$26,80 R$2.680,00 

10 Caderno tipo brochura com 100 fls. capa dura (grande) Pc 100 R$18,00 R$1.800,00 

11 Classificador com elástico padronizado UNID 100 R$26,00 R$2.600,00 

12 Caderno de desenho de 100fls. (capa dura) UNID 100 R$24,00 R$2.400,00 

13 Brinquedo de encaixe UNID 100 R$34,16 R$3.416,00 

14 Pasta polionda (arquivo das atividades) com elástico  (35 mm) cor azul. UNID 100 R$4,00 R$400,00 

15 Saquinho de lantejoula de formatos variados (grande) UNID 100 R$6,00 R$600,00 

16 Blocos criativos  UNID 100 R$32,54 R$3.254,00 

17 Marcador  permanente (cor preta) fino UNID 100 R$8,90 R$890,00 

18 Caixa de tinta com 10 cx com 6 potes UNID 100 R$40,00 R$4.000,00 

19 Cola branca pequena (40g) UNID 100 R$1,50 R$150,00 

20 Fita cetim 7mm – com 100 metros UNID 5 R$16,00 R$80,00 

21 Resma c/500 folhas UNID 300 R$22,00 R$6.600,00 

TOTAL R$41.940,00 
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NATUREZA DA DESPESA: CUSTEIO 

MODALIDADE/ 
ESTILO 

ITEM DETALHAMENTO DO ITEM 
QUANTIDADES VALORES R$ 

UNID QUANT VR UNIT VR TOTAL 

Recursos 
Materiais de Uso 

Diário 

1 
Cartucho de tinta para multifuncional tanque de tinta l39 (colorido e preto) – 1 
litro cada 

UNID 30 R$30,00 R$900,00 

2 Resma papel A4 UNID 100 R$22,00 R$2.200,00 

3 Grampeador de mesa - 26/6 20 Folhas UNID 5 R$15,00 R$75,00 

4 Copos descartáveis 300ml com 100 Unidades UNID 300 R$10,00 R$3.000,00 

5 Caixa de grampo galvanizados – 26/6 - 1000 unidades UNID 10 R$8,00 R$80,00 

TOTAL R$6.255,00 

 

NATUREZA DA DESPESA: CUSTEIO 

MODALIDADE/ 
ESTILO 

ITEM DETALHAMENTO DO ITEM 
QUANTIDADES VALORES R$ 

UNID QUANT VR UNIT VR TOTAL 

CURSOS DE 
FORMAÇÃO E  
CAPACITAÇÃO 

PARA 
PROFESSORES E 

GESTORES 

1 

Curso de 20 horas/aulas de emancipação social, política ou profissional 
com foco nos direitos da criança e do adolescente, para os diretores, 
coordenadores, professores, instrutores, e, enfim, todo o público 
interno envolvidos nos processos pedagógicos. Para 30 pessoas, sendo 
três grupos de 10 pessoas por curso, obedecendo às distâncias de 
segurança entre eles, de forma que não haja aglomeração. Serão, 
também, oferecidos lanches: café, suco, bolo, frutas. Serão, ainda, 
disponibilizados os materiais  pedagógicos sobre os temas. 

UNID 30 R$130,00 R$3.900,00 

2 

Curso de 20 horas/aulas de capacitação de profissionais que atuam 
diretamente no atendimento de criança e adolescente, para os 
diretores, coordenadores, professores, instrutores, secretarias, e, 
enfim, todo o público interno envolvidos nos processos pedagógicos. 
Para 30 pessoas, sendo três grupos de 10 pessoas por curso, 
obedecendo às distâncias de segurança entre eles, de forma que não 
haja aglomeração. Serão, também, oferecidos lanches: café, suco, bolo, 
frutas. Serão, ainda, disponibilizados os materiais  pedagógicos sobre os 
temas. 

UNID 30 R$130,00 R$3.900,00 
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3 

Curso de 40 horas/aulas de Capacitação de profissionais que atuam 
diretamente na captação de recursos, formulação de projetos, 
prestação de contas e mensuração de resultados para fortalecimento de 
políticas para crianças e adolescentes, para os diretores, 
coordenadores, professores, instrutores, e, enfim, todo o público 
interno envolvidos nos processos pedagógicos e financeiros. Para 30 
pessoas, sendo três grupos de 10 pessoas por curso, obedecendo às 
distâncias de segurança entre eles, de forma que não haja aglomeração. 
Serão, também, oferecidos lanches: café, suco, bolo, frutas. Serão, 
ainda, disponibilizados os materiais  pedagógicos sobre os temas. 

UNID 30 R$174,00 R$5.220,00 

4 

Curso de 20 horas/aulas Fortalecimento de Comitês Consultivos e fóruns 
específicos de crianças e adolescentes, para os diretores, 
coordenadores, professores, instrutores, e, enfim, todo o público 
interno envolvidos nos processos pedagógicos. Para 30 pessoas, sendo 
três grupos de 10 pessoas por curso, obedecendo às distâncias de 
segurança entre eles, de forma que não haja aglomeração. Serão, 
também, oferecidos lanches: café, suco, bolo, frutas. Serão, ainda, 
disponibilizados os materiais  pedagógicos sobre os temas. 

UNID 30 R$130,00 R$3.900,00 

TOTAL R$16.920,00 
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NATUREZA DA DESPESA: CUSTEIO 

MODALIDADE/ 
ESTILO 

ITEM DETALHAMENTO DO ITEM 
QUANTIDADES VALORES R$ 

UNID QUANT VR UNIT VR TOTAL 

UNIFORMES 
(Profissionais e 

Usuários) 

1 

Camisas alusiva ao projeto confeccionada em tecido malha de 100 % 
algodão, cor (a definir), com meia manga, apresentando extremidades 
embainhadas frio penteado, gola (a definir), com logotipo tamanho e 
tipo de impressão a critério do órgão, layout a ser definido em (02) cores, 
tamanhos variados (Infantil 10,12 e 14 anos) Adulto (P, M,G e GG) 

UNID 500 R$15,00 R$7.500,00 

2 

Camisas alusiva ao projeto confeccionada em tecido dry fit, cor (a 
definir), com meia manga, gola (a definir), com logotipo tamanho e tipo 
de impressão a critério do órgão, layout a ser definido em (02) cores, 
tamanhos variados (Infantil 10,12 e 14 anos) Adulto (P, M,G e GG). 

UNID 150 R$20,00 R$3.000,00 

TOTAL R$10.500,00 
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c) Gastos de natureza de despesas de Investimentos e por modalidade ou estilo: 

MOD/ 
ESTILO 

ITEM DETALHAMENTO DO ITEM 
QUANTIDADES VALORES R$ 

UNID QUANT VR UNIT VR TOTAL 

HIP HOP 1 Kit Projetor Datashow Tela Caixa Som Wi-Fi UNID 1 1.500,00 1.500,00 

TOTAL - HIP HOP 1.500,00 

 

MOD/ 
ESTILO 

ITEM DETALHAMENTO DO ITEM 
QUANTIDADES VALORES R$ 

UNID QUANT VR UNIT VR TOTAL 

RUA DE 
LAZER 

1 

Tenda aberta, modelo piramidal; cobertura em tecido sintético (laminado de PVC reforçado com 
poliéster), impermeáveis, blackout, antichama, antimofo, antifungo e antirradiação UV; estrutura 
tubular em alumínio ou aço galvanizado com encaixes conexões e parafusos; dimensão: 15 x 15 m; 
área útil coberta: 225,0 m²; características do tecido sintético: peso = 400g/m²; espessura = 0,45 
mm; resistência à ruptura longitudinal = 50 kg/5 cm / transversal = 40 kg/5 cm; resistência ao rasgo 
longitudinal e transversal 8 kg. 

UNID 1 25.080,00 25.080,00 

2 

Tenda aberta, modelo piramidal; cobertura em tecido sintético (laminado de PVC reforçado com 
poliéster), impermeáveis, blackout, antichama, antimofo, antifungo e antirradiação UV; estrutura 
tubular em alumínio ou aço galvanizado com encaixes conexões e parafusos; dimensão: 12 x 12 m; 
área útil coberta: 144,0 m²; características do tecido sintético: peso = 400g/m²; espessura = 0,45 
mm; resistência à ruptura longitudinal = 50 kg/5 cm / transversal = 40 kg/5 cm; resistência ao rasgo 
longitudinal e transversal 8 kg 

UNID 1 10.320,00 10.320,00 

3 Cama Elástica 5m - com estrutura 100% galvanizada, desmontável e de fácil transporte. UNID 2 3.300,00 6.600,00 

4 
Mesa de tênis de mesa para competição; sistema de segurança para o fecho e abertura; pés 
reguláveis em altura para obter superfície perfeitamente plana; tampo: 28mm. 

UNID 2 3.250,00 6.500,00 

5 Mesa de pebolim com bonecos de alumínio e bolas incluídas UNID 2 1.200,00 2.400,00 

6 
Postes móveis para rede de vôlei de aço com seção de 40 x 40 mm, base T, altura de 2m Peso por 
poste: 70-110 Kg. 

PAR 2 950,00 1.900,00 

7 Tabela para basquete de alumínio com fibra de vidro. Dimensões: 120 x 90 x 30 mm PAR 2 4.000,00 8.000,00 

8 Mesa de Som (Aparelho DVD, caixa de amplificada) UNID 1 2.000,00 2.000,00 
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9 Microfone sem fio de mão, frequência 50Hz a 15Khz UNID 2 2.200,00 4.400,00 

10 
Tela de projeção, sustentação por tripé metálico quadrado com acabamento em pintura epóxi, tela 
com enrolamento automático por mola, tecido vinil convencional, dimensões (mm): (L) 1.500 x (H) 
1.500 

UNID 1 700,00 700,00 

11 Mesa de dominó para 4 jogadores UNID 3 400,00 1.200,00 

TOTAL - RUA DE LAZER 69.100,00 

 
 

MOD/ 
ESTILO 

ITEM DETALHAMENTO DO ITEM 
QUANTIDADES VALORES R$ 

UNID QUANT VR UNIT VR TOTAL 

RECURSOS  
MAT. DIÁRIO 

1 
Computador PC CPU Completo Intel Core i5 8GB DDR3  HD 1TB HDMI FullHD audio 5.1 Monitor 19 
Windows 10 

UNID 5 2.784,00 13.920,00 

2 Impressora - Multifuncional Tanque de Tinta L396 - Wireless UNID 2 1.314,00 2.628,00 

3 Mesa de canto em L para escritório com 2 gavetas e 3 portas UNID 6 350,00 2.100,00 

4 Cadeira de escritório giratória UNID 8 250,00 2.000,00 

5 Retroprojetor UNID 5 1.378,40 6.892,00 

TOTAL - RECURSOS DE MATERIAIS DIÁRIOS 27.540,00 

 

MOD/ 
ESTILO 

ITEM DETALHAMENTO DO ITEM 
QUANTIDADES VALORES R$ 

UNID QUANT VR UNIT VR TOTAL 

VEÍCULOS 

18 
Nova Sprinter 19 + 1 lugares - Direção Elétrica de Série, Keyless Start, Assistente ativo de frenagem. 
Direção elétrica. Volante multifuncional. Características: Versatilidade e agilidade, sistema de 
controle de tração. 

UNID 1 210.000,00 210.000,00 

19 
Caminhão, motor 2.5 l, turbodiesel intercooler, 16 v, 130,5 cv / 3.800 rpm capacidade carga (com 
carroceria) (kg), 1.530. 

UNID 1 90.000,00 90.000,00 

TOTAL - VEÍCULOS 300.000,00 

 




