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DECRETO 17.723, ART. 19 
 
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL 
 
VIII – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
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: 
Execução de ações de abordagem e busca ativa com a finalidade de identificar nos territórios incidência de 
trabalho infantil, exploração sexual e situação de rua, de crianças e adolescentes, dentre outras. 
 
Meta/Capacidade de atendimento: 
 
Abordar até 30 indivíduos de acordo com a demanda. 
 
C) Público Alvo 
 
Crianças, adolescentes e suas famílias que utilizam espaços públicos do município de São José do Rio Preto 
como forma de moradia e/ou sobrevivência. 
 
D) Objetivo Geral e Específico 
 
D) Geral 
Assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de 
situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, como: trabalho infantil, exploração sexual e 
situação de rua, de crianças de adolescentes, dentre outras. 
 

D) OBJETIVOS ESPECÍFICOS E) RESULTADOS 
ESPERADOS F) INDICADORES F) DADOS 

Identificar famílias e indivíduos com 
direitos violados, a natureza das 

violações, as condições em que vivem, 
estratégias de sobrevivência, 

procedências, aspirações, desejos e 
relações estabelecidas com as 

instituições. 

 Contribuir para a 
identificação de 

situações de violação 
de direitos 

Percentual de territórios com 
maior índice de concentração das 
situações violadoras de direitos. 

Número de territórios com maior 
índice de concentração das situações 

violadoras de direitos. 

Número de buscas ativas realizadas 
nos territórios com maior índice de 

concentração das situações violadoras 
de direitos 

Número de crianças e 
adolescentes abordadas na busca 
ativa, com a situação de violação 

de direitos identificada. 

Número de crianças e adolescentes  
abordadas na busca ativa. 

Número de crianças e adolescentes 
abordadas na busca ativa, com a 
situação de violação de direitos 

identificada. 

Construir o processo de saída das ruas, 
possibilitando condições de acesso à rede 

de serviços, benefícios assistenciais e 
ações que promovam a reinserção 

familiar e comunitária. 

Contribuir para a 
redução das violações 

de direitos 
socioassistenciais, 

seus agravamentos 
ou reincidência.  

Percentual de 
crianças/adolescentes  e suas 
famílias identificados na busca 

ativa incluídos no PAIF. 

Número de crianças/adolescentes e 
suas famílias encaminhadas para o 

PAIF. 

Número de crianças e adolescentes  e 
suas famílias em acompanhamento no 

PAIF. 
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Percentual de  
crianças/adolescentes e suas 

famílias inseridos no Serviço de 
Proteção a Atendimento 

Especializado às Famílias e 
Indivíduos – PAEFI. 

Número de crianças/adolescentes  e 
suas famílias encaminhadas para o 

PAEFI. 
Número de crianças/adolescentes e 

suas famílias em acompanhamento no 
PAEFI. 

Percentual de usuários 
identificados na busca ativa que 

acessaram a rede de serviços 
setoriais por meio de 

encaminhamento do Serviço. 

Número de usuários identificados na 
busca ativa encaminhados para os 

serviços setoriais. 

Número de usuários identificados na 
busca ativa incluídos nos serviços 

setoriais. 

Promover ações para reinserção familiar 
e/ou comunitária. 

Contribuir para 
proteção social a 

famílias e indivíduos./ 
Contribuir para a 

redução do número 
de pessoas em 

situação de rua. 

Percentual de usuários em 
situação de rua e suas famílias 

inseridas em Serviços voltados à 
proteção das 

crianças/adolescentes e apoio a 
família. 

Nº de usuários em situação de rua 
encaminhados para Serviços voltados 
à proteção das crianças/adolescentes 

e apoio a família. 
Nº de usuários em situação de rua 
inseridos em Serviços voltados à 

proteção das crianças/adolescentes e 
apoio a família. 

Promover ações de sensibilização para 
divulgação do trabalho realizado, direitos 

e necessidades de inclusão social e 
estabelecimento de parcerias.  

Divulgação do 
trabalho realizado no 

Serviço e 
estabelecimento de 

parcerias. 

Realização de reuniões com a 
rede pública e privada para 

sensibilização acerca das pessoas 
em situação de rua 

Número de reuniões com a rede 
pública e privada para sensibilização 
acerca das pessoas em situação de 

rua. 

 

G) Prazo para a execução da atividade 
 

Vigência: 01/01/2018 a 31/12/2018 
 
  
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 

C 
 

Indicadores para acompanhamento e avaliação. 1 
 

0, 1 ou 2 2 
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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); 

VII- Indicadores para acompanhamento e avaliação (C); 

VIII- Capacidade material e humana apresentada pela Entidade, referente ao serviço proposto no 
edital (H). 
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

 
L) Características do Serviço 
Para a realização das ações de abordagem e busca ativa deverão ser consideradas praças, entroncamento 
de estradas, fronteiras, espaços públicos onde se realizam atividades laborais, locais de intensa circulação 
de pessoas e existência de comércio, terminais de ônibus, trens, metrô e outros. O Serviço deve conhecer 
os territórios e as dinâmicas que contribuem para a situação de rua e violação de direitos nestes espaços, 
de modo a oportunizar ações de prevenção proativas, identificação precoce e atenções às crianças e aos 
adolescentes e suas famílias logo que a situação seja conhecida, tendo em vista sua proteção e a prevenção 
de agravamentos. Além disso, deverá desenvolver ações que envolvam e sensibilizem a comunidade, 
oportunizando o enfrentamento de preconceitos e discriminações, fortalecendo a cultura de proteção das 
crianças e dos adolescentes em situação de rua. 
 
M) Funcionamento 
Segunda a sexta-feira – das 8h às 21h30 
Sábado – das 8h ao 12h 
 
N) Espaço físico necessário para a Execução do Serviço  
Espaço institucional destinado a atividades administrativas, de planejamento e reuniões de equipe. 

 
O) Trabalho Social Essencial 
Proteção social proativa; conhecimento do território; informação, comunicação e defesa de direitos; 
escuta; orientação e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade; articulação 
da rede de serviços socioassistenciais; articulação com os serviços de políticas públicas setoriais; articulação 
interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; geoprocessamento e 
georeferenciamento de informações; elaboração de relatórios. 
 
Atender e acompanhar as famílias de forma sistemática e continuada, desde a busca ativa até as 
aproximações gradativas, visando a vinculação aos serviços de proteção social básica e especial do SUAS, o 
fortalecimento ou reconstrução dos vínculos familiares e, na sua impossibilidade, a construção de novas 
referências familiares, na perspectiva da garantia de segurança de convívio familiar. (Resolução Conjunta 
CNAS/CONANDA nº 1, de 7 de junho de 2017). 
 
P) Recursos Logísticos:  
 
 Ambiente físico   
 

Quantidade Descrição 

01 Escritório 

02 Administrativa/equipe técnica 

01 Sala de Atendimento 

01 Recepção 

01 Cozinha 

01 Almoxarifado 

01 Dispensa 

02 Banheiros  

 
 
Recursos Materiais: Equipamento/Material Permanente, mínimo.   
 

Quantidade Descrição 

04 Aparelho de Telefonia 

01 Armário Gaveta Arquivo 

02 Computadores e Cabos Conectores 
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01 Veiculo  

05 Mesa de escritório 

10 Cadeiras 

 
 
Q) Previsão de Receitas e Despesas:  

 
Receitas: 

Valor global de até R$ 513.640,00, com Recurso Municipal. 
Do ano de 2018:  

 
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 até: 

* Fonte de     
Financiamento 

01  Coordenador 40 hs R$    5.715,00 1 

01   Assistente Social 30 hs R$    5.036,00 1 

01 Psicólogo 40 hs R$    4.370,00 1 

02    Monitor diurno 44 hs R$    2.702,00  1 

01 Motorista 44 hs R$    3.868,00 1 

01 Assistente Administrativo 40 hs R$    2.552,00 1 

Total= 07   Até 24.243,00  

 
*Fonte de Financiamento:  
1 - com recurso Municipal;  
2 - com recurso Estadual;  
3 - com recurso outros fundos;  
4 – próprio:   
5 – com recurso Federal. 
 
**Obs.: Os valores dos salários de referência foram calculados considerando que a Organização da 

Sociedade Civil – OSC não possui isenção da cota patronal, caso possua, deverá ser efetuado os referidos 
descontos.  
 

2 - SERVIÇOS DE TERCEIROS/BENEFÍCIOS:  

 Vale transporte;  

 Auxílio refeição; e  

 Auxílio Alimentação. 
 

3 - MATERIAL DE CONSUMO 

 Material de Expediente: almofada para carimbos, apontador de lápis, bandeja para papeis, papeis 

(sulfite, carbono, pardo, vegetal, cartão, camurça, celofane, contact, fantasias); bloco para 

rascunho, borracha, cadernos, canetas, carimbos, cartolina, clipe, colas, envelopes; pastas 

(suspensa, arquivo morto, elástico, catalogo, AZ); grafite; calculadoras; tesouras; lápis, caneta 

marca texto; estilete, giz, elástico para dinheiro; etiquetas adesivas; percevejos; extrator de 

grampo; pranchetas; pinceis atômicos; réguas; corretivos, livros atas / ponto e protocolo, 

grampeadores; perfuradores; grampos para pastas; plásticos transparentes, crachá e agenda 
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(telefones úteis, horários de atendimentos);, transparências; formulários, lapiseira, grafite, papel 

de presente, placas de isopor, mapas, fita para empacotar, fita dupla face, pincel retroprojetor, fita 

adesiva, etiquetas, alfinetes, cartões de ponto, molhador de dedos, organizador de mesa e espiral 

para encadernação. 

 

 Material de Processamento de Dados: CDs, DVDs, CD regravável, pen drives, mouses, teclado para 
computador, caixa de som, cabos variados, acessórios para computadores e impressoras, 
cartuchos, toners e mouse PAD 

 

 Material de Higiene e Limpeza: álcool, balde plástico, cesto para lixo, creme dental, desinfetante, 
desodorante, detergente, escova de dente, flanela, inseticida, lustra-móveis, mangueira, pá para 
lixo, palha de aço, panos para limpeza, papel higiênico, rodo, sabão em pó e barra, sabonete, saco 
para lixo, sapólio, soda caustica, toalha de papel, vassoura, água sanitária, esponja de lã e de aço, 
limpador multiuso, aerossol perfumado, pedra sanitária, algodão, hastes flexíveis, luva látex, 
sabonete liquido, limpa vidros, rodo mágico. 

 

 Gêneros Alimentícios: lanches oferecidos aos adolescentes e no período dos atendimentos e busca 
ativa tais com: café, chá, bolacha (variados tipos), manteiga/margarina, leite, suco, açúcar, leite em 
pó, mussarela, presunto, mortadela, pães, doces em geral, água mineral.  

 

 Material de Cama Mesa e Banho: Toalhas de banho e rosto. 
 

 Material de Copa e Cozinha: saboneteira, garrafa térmica, copos descartáveis (café e água) e vidro, 
guardanapos de papel, pano de prato, filtro de papel, jarra, bandeja. 

 

 Combustível, lubrificante e aditivo: aditivo, álcool hidratado, fluidos para amortecedor, gasolina, 
graxas, óleo para freio hidráulico. 

 

 Material para Manutenção de Veículos: Água destilada, baterias, borrachas, buzina, cabos de 
acelerador, cabos de embreagens, câmara de ar, carburador, cifa, cola de embreagem, 
condensador e platinado, correias, disco de embreagem, ignição, lâmpadas, e lanternas para 
veículo, lonas e pastilhas de freio, platô, pneu, reparos, retrovisores, rolamentos, velas. 

 

 Material para Manutenção de Bens Imóveis e Móveis: Forro, gesso pia, porta, batente, peça de 
madeira, portal, fita isolante, pincel, brocha, rolo, cola, divisória, fechadura, vidro, lona de toldo, 
calha, rufo, cimento, cal, pedra, areia, argamassa, tijolo, telha, tinta de parede, verniz, solvente, 
grafite, massa corrida, ferro, ferramentas, kit para furadeira, canos, cotovelos, torneira, válvulas, 
vaso sanitário, revestimento, cerâmica, parafusos, pregos, dobradiça, ralo, cola para cano, cola de 
contato, fita firlon, mangueira, telhas, registro, assento sanitário, válvula de descarga, ducha 
higiênica, conexões em geral, banquetas e cadeiras em PVC, cabos, chaves, cilindros para máquinas 
copiadoras, compressor para ar condicionado, mangueira para fogão margaridas, peças de 
reposição de aparelhos e máquinas em geral. 

 

 Material Elétrico e Eletrônico: Tomadas, soquete, espelho para tomada, fio, cabos, spots, plugs, 
soquete, disjuntor, bateria de cerca elétrica, benjamins, bocais, calhas, capacitores e resistores, 
chaves de ligação, circuitos eletrônicos, condutores, componentes de aparelho eletrônico, diodos, 
disjuntores, eletrodos, eliminador de pilhas, espelhos para interruptores, fita isolante, fusíveis, 
interruptores, lâmpadas e luminárias, pilhas e baterias, pinos, placas de baquelite, reatores, 
receptáculos, resistências, starts, suportes, tomada de corrente, controle p/portão eletrônico e 
Controle p/ TV e DVD.   

 
-  SERVIÇOS DE TERCEIROS  
 

 Pagamento de serviços de telefonia móvel.  
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 Contratação de mão de obra, manutenção e conservação de bens imóveis: pedreiro, carpinteiro, 
serralheiro, pintor, eletricista, encanador, gesseiro, chaveiro, alarme e monitoramento do prédio, 
faxineira, marceneiro, tapeceiro, chaveiro, jardinagem e poda de árvore, instalação de divisória, 
vidraceiro e mecânico de armários. 

 Contratação de mão de obra, manutenção e conservação de bens móveis: manutenção em 
computadores, impressoras, copiadoras, ventiladores, máquinas de costura, freezer, geladeira, 
recarga de extintores, dedetizadores, reparo cerca elétrica, conserto de toldos, ar condicionado e 
eletrodomésticos. 

 Contratação de mão de obra, manutenção e conservação de veículos: mecânica, revisão e 
manutenção de veículos, serviços de auto elétrico, funilaria, borracheiro, travas de volantes, trava 
de portas, Chave/controle para automóveis, vidro elétrico, alinhamento, balanceamento, troca de 
óleo, escapamentos e tapeçaria. 

 Confecções de carimbos.  

 Recargas: Cartuchos e toners para impressoras.  

 Exames Ocupacionais: Exames admissional, exame demissional e exame periódico. 

 Serviços Técnicos Profissionais: Honorários Contábeis e serviços de despachante. 

 Serviços de cópias e reprodução de documentos: Xerocópias, serviços gráficos, encadernação, 
confecção de banners, revelação de fotos.  

 Serviços de Comunicação em Geral: Correios e Telégrafos.  

 Estagiário de Ensino Superior  
 


