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TERMO DE REFERÊNCIA 
(art. 19, inciso VIII do Decreto 17.708/2017) 
 
AÇÕES COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 
 
A) Modalidade de instrumento jurídico adequado para a parceria:  
 
Termo de colaboração – Art. 2º, IX – “termo de colaboração: instrumento por meio do qual são 
formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública municipal com organizações da 
sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pela 
administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros”. 
 
B) Definição clara do objeto e metas quantitativas a serem atingidas 
 
Objeto: 
 
Execuções de ações complementares aos serviços executados pela Proteção Social Básica, com a finalidade 
de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e 
usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Promover ações coletivas de modo a 
ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, incentivar a 
socialização e a convivência familiar e comunitária, desenvolvendo ações intergeracionais e a 
heterogeneidade e atendimento no domicílio prevenindo os agravos que possam provocar o rompimento 
de vínculos familiares e sociais do indivíduo. 
 
Meta: 
 
- Trabalho Social atender 7.000 famílias na vigência do Termo de Colaboração; 
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, atender 800 adolescentes, jovens e idosos no mês; 
- Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosos atender 65 famílias 
na vigência do Termo de Colaboração. 
 
 
C) Público Alvo 
 

Pessoas que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e 
indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; 
ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem 
pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às demais políticas 
públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo 
familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e 
informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco 
pessoal e social;  

Adolescentes, Jovens e idosos pertencentes às famílias beneficiárias de programas de 
transferência de renda; com perfil de renda de programas de transferência de renda; com 
deficiência, em especial beneficiários do BPC; Jovens fora da escola; idosos com vivência de 
isolamento social.  
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D) OBJETIVO 
GERAL D) OBJETIVOS ESPECÍFICOS E) RESULTADOS 

ESPERADOS F) INDICADORES F) DADOS 

Fortalecer a 
função protetiva 
das famílias, 
prevenindo a 
ruptura de 
vínculos e 
promovendo seu 
acesso e 
usufruto de 
direitos, 
contribuindo 
assim, para a 
melhoria de sua 
qualidade de 
vida e o 
protagonismo e 
a autonomia das 
famílias e 
comunidades. 

Identificar as situações de 
vulnerabilidade e risco social, 
em especial famílias em 
descumprimento de 
condicionalidades do Programa 
Bolsa Família, contribuindo para 
o conhecimento da realidade 
vivida pela família, sua cultura e 
valores, as relações que 
estabelece no território e fora 
dele, dos apoios e recursos 
existentes e seus vínculos 
sociais. 

Procura intencional das 
situações de 
vulnerabildade e risco 
social por meio da busca 
ativa 

Percentual dos 
domicílios nos 
territórios do CRAS 
alcançados pela busca 
ativa; 

 
 
Número de domicílios 
referenciados 
 
Número de domicílios 
alcançados pela busca 
ativa 

Analisar a situação de 
vulnerabilidade social vivenciada 
pela família, que explicita a 
necessidade de inserção da 
família no atendimento ou no 
acompanhamento familiar. 

Estudo Social das situações 
de Vulnerabildade e Risco 
Social das famílias por 
meio de instrumental 
específico 

Percentual das famílias 
em primeiro 
atendimento pelo 
CRAS com 
instrumental 
específico aplicado e 
reavaliação periódica  

Número de famílias 
em primeiro 
atendimento 
 
Número de famílias 
em primeiro 
atendimento com 
estudo social de 
vulnerabilidade e risco 
social 
 
Número de famílias 
com estudo social de 
vulnerabilidade e risco 
social reavaliado 
 
 

Promover acessos a benefícios, 
programas de transferência de 
renda (Programa Bolsa Família) 
e serviços socioassistenciais, por 
meio da inclusão no Cadastro 
Único, contribuindo para a 
inserção das famílias na rede de 
proteção social de assistência 
social. 

Acesso ao Programa Bolsa 
Família e demais 
programas de 
transferência de renda 
e/ou benefícios 
socioassistenciais para 
melhoria da qualidade de 
vida das famílias 
residentes no território de 
abrangência do CRAS 

Número de famílias 
e/ou indivíduos 
incluídos em 
Programas de 
Transferência de 
Renda – PTR, bolsa 
família e/ou 
benefícios.         

Número de famílias 
e/ou indivíduos 
incluídos em 
Programas de 
Transferência de 
Renda – PTR, bolsa 
família e/ou 
benefícios.         

Acesso a Serviços 
Socioassistenciais, 
contribuindo para a 
inserção na rede de 
proteção social de 
assistência social para 
melhoria da qualidade de 
vida das famílias 
residentes no território de 
abrangência do CRAS 

Número famílias nos 
Serviços ofertados 
pelo CRAS (PAIF, SCFV, 
Serv. Atend. Idoso e 
PCD em domicílio) 

Número famílias nos 
Serviços ofertados 
pelo CRAS (PAIF, SCFV, 
Serv. Atend. Idoso e 
PCD em domicílio) 

Percentual de famílias 
que acessaram a rede 
de proteção social 
básica por meio de 
encaminhamento do 
CRAS  

 
Número de famílias 
encaminhadas. 
 
 

 
Promover ações de combate e 
prevenção ao trabalho infantil 

Desenvolvimento de ações 
intersetoriais comunitárias 
que promovam a 
identificação e a 
prevenção do trabalho 
infantil. 

Número de ações 
realizadas no território 
do CRAS 

Número de 
campanhas, palestras, 
ações comunitárias 
com foco na 
prevenção e 
identificação do 
trabalho infantil. 
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Estimular e 
orientar os 
usuários na 

construção e 
reconstrução de 
suas vivências 
individuais e 
coletivas, na 
família e no 
território, 
ampliando 

trocas culturais  
e de vivências, 

desenvolvendo o 
sentimento de 
pertença e de 
identidade e o 
protagonismo, 
fortalecendo 

vínculos 
familiares e 

incentivando a 
socialização e 
convivência 
comunitária 

Promover a socialização e a 
oferta de vivência de espaços 

coletivos de reflexão para 
fortalecimento da convivência 

familiar e comunitária, 
contribuindo para o retorno e a 

permanência dos jovens na 
escola por meio do 

desenvolvimento de atividades 
que estimulem a convivência 

social, a participação cidadã e a 
formação geral para o mundo do 

trabalho. 

Aumento da participação 
de adolescentes e jovens 

no Serviço de Convivência; 

Percentual de 
adolescentes e jovens 
participando de grupos 
de convivência 

Número de 
adolescentes e jovens 
inscritos no grupo 
 
 

Frequência de 
adolescentes e jovens 
nos grupos de 
convivência  

 
 
Número de 
adolescentes e jovens 
participantes 

Promover a socialização e a 
oferta de vivência de espaços 

coletivos de reflexão para 
fortalecimento da convivência 

familiar e comunitária, para 
adultos. 

Aumento da participação 
de adultos no Serviço de 

Convivência; 

Percentual de adultos 
participando de grupos 
de convivência 

Número de adultos 
inscritos no grupo 
 
 

Frequência de adultos 
nos grupos de 
convivência 

 
Número de adultos 
participantes 

Promover a socialização e a 
oferta de vivência de espaços 

coletivos de reflexão para 
contribuir com o processo de 
envelhecimento saudável, no 

desenvolvimento da autonomia 
e de sociabilidades, no 

fortalecimento dos vínculos 
familiares, no convívio 

comunitário e na prevenção das 
situações de risco social.  

Aumento da participação 
de idosos no Serviço de 

Convivência; 

Percentual de idosos 
participando de grupos 
de convivência 

Número de idosos 
inscritos no grupo 
 
 

Frequência de idosos 
nos grupos de 
convivência 

 
 
Número de idosos 
 Participantes do grupo 

Prevenir agravos 
que possam 
provocar o 

rompimento de 
vínculos 

familiares e 
sociais dos 

idosos e pessoas 
com deficiência, 

por meio do 
desenvolvimento 
de mecanismos 

Reduzir vulnerabilidades sociais, 
fortalecer vínculos familiares 
e/ou comunitários, prevenir 

situações de violação de direitos 
e contribuir com a promoção do 

acesso de pessoas com 
deficiência e/ou idosas à rede 

socioassistencial e demais 
políticas públicas. 

Prevenção da ocorrência 
de situações de risco social 
tais como o isolamento, 
situações de 
violência/violações de 
direitos e abrigamento 
institucional 

Percentual dos 
usuários 
encaminhados pelo 
PAIF para ações de 
acolhida 
particularizada no 
domicílio. 

Número de idosos 
e/ou pessoa com 
deficiência com 
indicação para 
atendimento no 
domicílio 
 
 
Número de idosos 
e/ou pessoa com 
deficiência atendidos 
no domicílio 
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para a inclusão 

social, 
equiparação de 
oportunidades, 
participação e 

desenvolvimento 
da autonomia,a 
partir de suas 

necessidades e 
potencialidades 

individuais e 
sociais, 

prevenindo 
situações de 

risco, a exclusão 
e o isolamento. 

Ampliação do acesso aos 
direitos socioassistenciais 

Percentual de usuários 
que acessaram a rede 
de serviços 
socioassistenciais por 
meio de 
encaminhamento do 
CRAS  

 
 
 
Número de famílias 
encaminhadas. 
 
 

 
G) Prazo para a execução da atividade 
 
Vigência: 01/08/2017 a 31/04/2019 
 
 
H) forma e periodicidade da liberação dos recursos 
 
Por meio de planilha de previsão entregue mensalmente 
 
 
I) critérios objetivos de seleção e julgamento das propostas; 
 
As propostas serão avaliadas a partir dos documentos apresentados.  
Nos planos de trabalhos serão analisados os seguintes itens: 
- Consonância entre os objetivos, metas e resultados; 
- Metodologia apresentada coerente com os objetivos do serviço; 
- Indicadores para acompanhamento e avaliação das ações executadas; 
- Adequação da proposta com os objetivos específicos e com valor de referência; 
- Custos: detalhamento de todas as despesas para operacionalização do serviço; 
- Propostas que atendem a legislação e normativas referentes à Política Nacional de Assistência Social; 
- Capacidade material e humana apresentada pela Entidade, referente ao serviço proposto no edital;  
- Tempo de atuação no Serviço; 
 
J) metodologia de pontuação e, se for o caso, o peso atribuído a cada um dos critérios estabelecidos; 
 
Itens Critérios Peso Pontuação 

 
Nota 
Máxima 

A Consonância entre os objetivos, metas e resultados.  1 0, 1 ou 2 2 

B Metodologia coerente com os objetivos do serviço. 2 0, 1 ou 2 4 
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C 
 

Indicadores para acompanhamento e avaliação. 1 
 

0, 1 ou 2 2 

D Adequação da proposta com os objetivos específicos 
e com valor de referência. 

2 0, 1 ou 2 4 

E Custos: detalhamento de todas as despesas para 
operacionalização do serviço através de planilha 
orçamentária.  

2 0, 1 ou 2 4 

F Propostas que atendem a legislação e normativas 
referentes à Política Nacional de Assistência Social, 
Sistema Único de Assistência Social, Lei Orgânica de 
Assistência Social e Norma Operacional Básica – 
NOBSUAS com suas alterações, Norma Operacional 
Básica – NOBSUAS/RH, Tipificação Nacional dos 
Serviços Socioassistenciais, Orientações Técnicas do 
MDS referentes os serviços de Proteção Social Básica 
e Especial, Sistema de Monitoramento e Avaliação de 
São José do Rio Preto, e demais normativas 
pertinentes.  

2 0, 1 ou 2 4 

H Capacidade material e humana apresentada pela 
Entidade, referente ao serviço proposto no edital. 

1 0, 1 ou 2 2 

I Tempo de atuação no Serviço 2 0, 1 ou 2 4 

 TOTAL ------------- 26 
 
 
5.2.1. Para cada critério ( de “A” a “I”), será atribuída uma pontuação e um peso. A pontuação de cada 
critério varia de 0 a 2, com peso atribuído a cada critério, sendo: 0 = Insatisfatório; 1= Satisfatório; 2= 
Plenamente Satisfatório. 
 
5.2.2. Após obtenção da pontuação total de cada proposta, será elaborado ranking das organizações 
classificadas, por ordem decrescente de pontuação. 
 
5.2.3. As organizações que atingirem a nota final inferior a 50 % estarão desclassificadas. 
 
5.2.4. Os Planos de Trabalho apresentados poderão ser selecionados ou não, em decorrência da avaliação 
efetuada pela comissão de seleção.  
 
K) critérios de desempate  
Em caso de empate, serão classificadas aquelas que obtiverem maior pontuação dos critérios de avaliação 
seguindo a seguinte ordem: 

I- Adequação da proposta com os objetivos específicos e com valor de referência (D); 
II- Custos: detalhamento de todas as despesas para operacionalização do serviço através de 

planilha orçamentária (E); 
III- Tempo de atuação no Serviço (I); 
IV- Metodologia coerente com os objetivos do serviço (B); 
V- Propostas que atendem a legislação e normativas referentes à Política Nacional de Assistência 

Social, Sistema Único de Assistência Social, Lei Orgânica de Assistência Social e Norma 
Operacional Básica – NOBSUAS com suas alterações, Norma Operacional Básica – 
NOBSUAS/RH, Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, Orientações Técnicas do 
MDS referentes os serviços de Proteção Social Básica e Especial, Sistema de Monitoramento e 
Avaliação de São José do Rio Preto, e demais normativas pertinentes (F); 

VI- Consonância entre os objetivos, metas e resultados (A); 
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VII- Indicadores para acompanhamento e avaliação (C); 
VIII- Capacidade material e humana apresentada pela Entidade, referente ao serviço proposto no 

edital (H). 
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 
L) Espaço físico necessário para a Execução do Serviço  
 
A infraestrutura necessária para a operacionalização das ações será fornecida pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social, bem como, os materiais de consumo, permanente, veículos e motorista. 
 
 
M) Recursos Logísticos:  
Os serviços serão realizados nos espaços físicos dos Centro de Referência de Assistência Social, CCI – Centro 
de Convivência do Idoso, CCJ – Centro de Convivência da Juventude, CCF – Centro de Convivência da 
Família, sede da Entidade, rede socioassistencial; 
 
 
N) Previsão de Receitas e Despesas:  

 
Receitas: 

Receitas: 
Valor global de até R$ 4.716.716,00, sendo: 
 
Ano de 2017:  
R$ 410.000,00 - Recurso Municipal 
R$ 490.000,00 - Recurso Federal/Reprogramação Programa Bolsa Família – PBF 
R$ 90.000,00 - Recurso Federal/Reprogramação Ações Estratégicas do PETI 

 
Ano de 2018:  
R$ 2.544.050,00 - Recurso Municipal 

 
Ano de 2019:  
R$ 1.182.666,00 - Recurso Municipal 

 
 
Despesas: 
 

1 - Equipe de Referência 

Para desenvolvimento do serviço será necessária a seguinte equipe de referência: 

 
Quant. Funções Jornada de Trabalho 

Semanal 
Custo Unitário 
 Bruto 

Vínculo 
 Empregatício 

Fonte de 
Financiamento 

18 Assistente Social 30 hs R$     5.036,00 CLT 1 - 5 
15 Psicólogo  40 hs R$     4.370,00 CLT 1 - 5 
01 Coordenador 

Administrativo 
40 hs R$     5.715,00 CLT 1 - 5 

04 Assistente 
Administrativo 

40 hs R$     2.552,00 CLT 1 - 5 

06 Educadores 40 hs R$     2.702,00 CLT 1 - 5 
44      

 



7 
 
*Fonte de Financiamento:  
1 - com recurso Municipal;  
2 - com recurso Estadual;  
3 - com recurso próprio;  
4 – outros:  
5 – com recurso Federal. 

 
2 - SERVIÇOS DE TERCEIROS/BENEFÍCIOS: Auxílio alimentação; Auxílio refeição; Vale transporte. 

 

6.3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS:  

- Pagamento de taxas públicas (energia elétrica, água e esgoto) e serviços de telecomunicações; 

- Pagamento de Honorários contábeis; 

- E outras despesas previstas na Portaria 488 da Secretaria do Tesouro Nacional desde que relacionadas 
com a execução dos serviços acima previstos; 


