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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO – MODALIDADE – VIGÊNCIA  

 

1.1 Conforme especificações abaixo: 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNOSTICO 
MUNICIPAL SOBRE A SITUAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO 
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS – SC, PARA O USO DO FIA – FUNDO 
MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER 
UMA EQUIPE COMPOSTA DE: 01 COORDENADOR COM VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO COM A EMPRESA, E ESTE TER FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 
E MESTRADO EM POLÍTICAS SOCIAIS, ACOMPANHADO DE CURRÍCULO LATTES, 
O QUAL IRÁ SER RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO E ELABORAÇÃO DO 
DIAGNÓSTICO NA ÁREA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, 01 PROFISSIONAL 
COM GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL COM REGISTRO NO CRESS/SC E 01 
PROFISSIONAL COM GRADUAÇÃO EM DIRETO COM REGISTRO NA ORDEM DOS 
ADVOGADOS DO BRASIL, SENDO QUE ESTA EQUIPE TERÁ UMA CARGA 
HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS PRESENCIAIS. 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

1.2 DA MODALIDADE DA LICITAÇÃO  

A presente licitação será na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preço, Menor Preço 

por item. 

 

1.3 VIGÊNCIA 

A vigência será de 6 meses. 

 

2. JUSTIFICATIVA DA LICITAÇÃO: 

 

Tal contratação justifica-se pela necessidade de identificar as maiores causas da vulnerabilidade 

social que afetam a população (crianças e adolescentes), bem como alcance das políticas públicas. 

O objetivo final deste diagnóstico é nortear a Secretaria de Assistência Social e o Conselho 

Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes para desenvolver e direcionar novas políticas 

públicas para as áreas mais vulneráveis e críticas do município. A coleta de dados que subsidiará 

o diagnóstico deverá ser realizada com abrangência municipal por meio de coleta de dados 

através de questionários, instrumental específico e grupos focais, não devendo o prazo para 

concretização dos serviços ultrapassar 6 meses. 
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 3. EXECUÇÃO /PRAZO DE ENTREGA – LOCAL DE EXECUÇÃO/ENTREGA 

 

A construção do diagnóstico sobre a realidade da situação da criança e 

adolescente mostra a Situação da prestação de serviço público à criança e ao 

adolescente; ações e lacunas relacionadas à população; pesquisa com os adolescentes; 

coleta em instituições públicas e entidades conveniadas; mapeamento da Rede de 

Serviços voltados à Criança e o Adolescente. 

Diante do exposto acima a empresa vencedora deverá comprovar através de 

atestado de capacidade técnica a  experiência na elaboração de Planos Municipais com 

diagnóstico socioterritorial de outras entidades que ela já executou este tipo de serviço, 

e apresentar uma equipe de trabalho composta por no mínimo 01 Coordenador com 

vínculo empregatício com a empresa, ter formação em Serviço Social e Mestrado em 

Políticas Sociais, acompanhado de currículo Lattes, o qual irá ser responsável pela 

coordenação e elaboração do diagnóstico na área da infância e adolescência; conter  01 

profissional com graduação em Serviço Social com registro no CRESS/SC e 01 

profissional com graduação em Direto com registro na Ordem dos Advogados do 

Brasil.  

A equipe deverá prestar serviço no município cumprindo carga horária de 10 

horas semanais. 

A entrega do diagnostico deverá ocorrer conforme determinação e envio da 

Autorização de Fornecimento, com prazo máximo de 6 meses conforme prazo 

estabelecido neste termo. 

Os indicadores que deverão ser considerados na coleta dos dados deverão 

seguir a organização por eixos, quais sejam: 

 

1.1 No Eixo do Direito à Vida e à Saúde, considerar: 

 

• Cobertura da rede de esgoto sanitário; 

• Domicílios sem abastecimento de água da rede pública, coleta de lixo e 

escoamento sanitário;  

• Mortalidade infantil, menores de 1 ano de idade;  

• Baixo peso ao nascer; pré-natal insuficiente; Gravidez na adolescência; 
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• Casos registrados no Conselho Tutelar; Deficiência nos atendimentos a 

criança e adolescente; Falta de especialidades médicas para o atendimento de 

adolescentes (psicólogo e psiquiatria) – quadro de funcionários da Secretaria da Saúde;  

• Falta de especialidades médicas para o atendimento de crianças 

(psicólogo e psiquiatria);  

• Faixa etária de adolescentes no tráfico;  

• Adolescentes na drogadição;  

• Quantos adolescentes precisam de internação para a desintoxicação-

Drogas;  

• Curetagem pós aborto. 

• Direito à Convivência Familiar e Comunitária 

• Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade 

• Direito à Vida e à Saúde 

• Direito à Educação, à Cultura, ao Lazer e ao Esporte 

• Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho 

 

1.2 No Eixo do Direito à Educação, ao Esporte e ao Lazer, considerar: 

 

• Crianças Fora da escola; 

• Adolescentes fora da escola; 

• Jovens analfabetos; 

• Demanda potencial da Escola de Jovens e Adultos; 

• Abandono no ensino fundamental; 

• Abandono no ensino médio; 

• Defasagem no ensino fundamental; 

• Defasagem do ensino médio; 

• Não aprovação no ensino fundamental; 

• Não aprovação no ensino médio; 

• Casos registrados no Conselho Tutelar; 

• Crianças Fora da escola e creche; 

• Crianças na escola fora da idade série; 

           • Crianças e adolescentes com dificuldade escolar sem diagnóstico; 

• Adolescentes fora da escola; 

• Deficiência de vagas oferecidas creche e na escola; 
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• Adolescentes no final do fundamental analfabetos; 

• Adolescentes inscritos no EJA. 

 

1.3 No Eixo do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade, 

considerar: 

 

• Medidas Socioeducativas aplicadas; 

• Violência Sexual; 

• Violência Psicológica; 

• Negligência; Violência Física; 

• Mortes Juvenis; 

• Adolescente em medida socioeducativa; 

• Atos Infracionais cometidos por adultos contra crianças e adolescentes; 

• Índice de crianças por domicilio; 

• Índice de adolescentes por domicilio; 

• Casos registrados no Conselho Tutelar. 

• Alta densidade por dormitório; 

• Abrigamento de crianças; 

• Abrigamento de adolescentes 

 

1.4 No Eixo do Direito à Convivência Familiar e Comunitária, 

considerar: 

 

• Densidade domiciliar; 

• Rendimento mediano dos responsáveis por domicílios; 

• Taxa de dependência Jovem; 

• Índice de crianças de adolescentes de 0 a 17 anos de idade; 

• Responsável pelo domicílio com renda de até 1 salário mínimo; 

 

• Responsável Adolescente; 

• Casos registrados no Conselho Tutelar; 

• Famílias inseridas em programas convivência familiar e comunitária; 

• Índice de crianças recém nascidos da casa lar que retornaram ao lar; 

• Índice de adolescentes da casa lar que retornaram ao lar; 
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• Casos registrados no Conselho Tutelar. 

 

1.5 No Eixo do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho, 

considerar: 

 

• Desocupação Juvenil; 

• Trabalho Infantil; 

• Crianças e Adolescentes inscritos no PETI; 

• Índice de oportunidades oferecidas aos jovens em idade de jovem 

aprendiz; 

• Índice de programas para jovem aprendiz oferecidos na cidade; 

• Índice de Participação dos empresários no oferecimento de vagas; 

• Casos registrados no Conselho Tutelar. 

 

2. PESQUISA DE CAMPO 

 

Realização de pesquisa de campo com: aplicação de questionários para: 

• Aplicação, tabulação e análise de questionários para no mínimo 600 

crianças e adolescentes na área rural e urbana distribuídas em diferentes ciclos etários,  

• No mínimo 06 grupos focais com pais de crianças e adolescentes de 

diferentes segmentos, 

• No mínimo 04 grupos focais com adolescentes da área rural e urbana, 

• No mínimo 04 grupos focais com crianças de 7 a 12 anos da área rural 

e urbana, 

• No mínimo 04 grupos focais com professores da rede municipal e 

estadual, 

• No mínimo 02 grupos focais com profissionais da rede de atendimento, 

• No mínimo 01 grupo focal com os conselheiros tutelares, 

• Aplicação, tabulação e análise de questionários com todos os 

profissionais que integram a rede de atendimento. 

 

3. ANÁLISE E REFLEXÃO CRÍTICA ACERCA DOS DADOS 

COLETADOS 
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Os dados coletados deverão ser analisados e organizados por região geográfica 

de modo a identificar as diferenças existentes entre as diversas regiões do município. 

 

4. ENTREGA PRODUTO FINAL 

 

• Diagnóstico entregue em 4 cópias encadernadas em capa dura, 

impressão de alta qualidade, 

• Layout de capa exclusivo produzido em concordância com os membros 

do CMDCA,  

• Entrega em arquivo word e pdf (pen drive) 

 

3.1. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO 

O Contrato ou Ata de Registro de Preços, deverá ser formalizado no prazo de: no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias contados da convocação para tal ato.  

 

4. FORMA DE SOLICITAÇÃO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 

4.1 O objeto será solicitado através de: Autorização de Fornecimento.  

 

4.2 O objeto somente será recebido e considerado devidamente entregue se aceito pela 

Secretaria Solicitante, e se estiver de acordo com o que foi solicitado. 

 

5. PROPOSTA 

Serão desclassificadas as propostas que descumprirem o estabelecido no edital, bem 

como com valores acima do valor máximo previsto. 

 

6.  CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

O julgamento no processo será a pelo menor preço proposto. 
 

7. DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a comprovação de que a empresa 

cumpriu a carga horária no município e que está executando do objeto através de relatórios 

apresentados, mediante a apresentação da Nota Fiscal. 
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8. GARANTIA DO PRODUTO OU SERVIÇO 

Garantia mínima prevista legalmente. 

9. GARANTIA CONTRATUAL 

 

9.1 Não há.  

 

9.2 OBRIGAÇÕES DA EMPRESA 

Cumprir os termos do Termo de Referência e  Edital.  

 

10. AMOSTRA 

Não há necessidade da apresentação de amostras; 

 

11. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

 

11.1. Ao Município é reservado o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre 

o objeto, que será exercida pelo Secretária Solicitante a Senhora Marizete Casagrande. 

 

11.2. No caso de se constatar qualquer irregularidade ou incompatibilidade nos objetos 

fornecidos, os mesmos serão sumariamente rejeitados, sujeitando-se a contratada às 

penalidades previstas neste edital. 

 

11. 3. As peças poderão ser originais, genuínas ou paralelas.  

 

 

Coronel Freitas (SC), 30 de novembro de 2021. 

 

 

____________________________ 
MARIZETE CASAGRANDE 

Secretária de Assistência Social 
 


