
 MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 – CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@planalto.pr.gov.br 

Fone: (046) 3555-8100– Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO                         -                     PARANÁ 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

ORGÃO INTERESSADO 

1.1. Secretaria Municipal de Assistência Social.  

 

2. OBJETO: 

2.1. Contratação de empresa objetivando a aquisição de Material de Orientação a ser 

utilizada nas diversas Campanhas de enfrentamento à Violação dos Direitos de 

Crianças e Adolescentes, Mulher, Pessoas Idosas, no sentido da Prevenção 

atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Centro 

de Referência de Assistência Social (CRAS).   

 

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

3.1. Zenaide Salete Gallas Werle / Alexsandra Beatriz Trento 

 

4. JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO 

4.1.  O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é, segundo Tipificação 
Nacional de Serviços Socioassistenciais, um serviço realizado em grupos, 
organizado de modo a prevenir as situações de risco social, ampliar trocas culturais 
e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer 
vínculos e incentivar a socialização e a convivência comunitária. Possui caráter 
preventivo, pautado na defesa dos direitos e desenvolvimento das capacidades e 
potencialidades de cada indivíduo, prevenindo situações de vulnerabilidade social. 
4.2. Em atendimento aos objetivos descritos, a aquisição das referidas publicações 
justifica-se pela forma pedagógica única e singular como são trabalhados os 
assuntos que atendem os objetivos específicos do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos. Na análise dos títulos propostos, levou-se em conta os 
assuntos e, principalmente, a forma como estes são abordados (linguagem e 
metodologia apropriadas, layout, ilustrações e desenhos adaptados ao público que 
se pretende atingir), pois é a metodologia que possibilita o cumprimento dos 
objetivos propostos. Além de atender as faixas etárias propostas, reforçamos que as 
obras têm linguagem adequada para o trabalho realizado com os grupos, com 
caráter preventivo de situações de risco social, incentivam a ampliação das trocas 
culturais e vivenciais e orientam sobre identidade e vínculos afetivos.   
4.3. A Equipe Técnica que coordena as atividades dos Grupos considera que estas 

publicações são de extrema importância para a realização dos trabalhos propostos, 

conforme acima especificado. 

4.4. A aquisição do Material Informativo contém temas específicos que serão 

abordados nos programas/projetos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
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Vínculos – SCFV e Serviço de Proteção e Atendimento a Família - PAIF, o qual é 

desenvolvido pelo CRAS e a Secretaria de Assistência Social. 

4.5. Devido à pandemia da COVID19 em que nos encontramos, nos impede de 

realizar as Oficinas de forma presencial, por isso faz-se necessário à aquisição do 

material sugerido para que possamos dar continuidade ao trabalho de forma a fazer 

chegá-lo a cada participante para que este, através de orientação da Equipe possa 

ter acesso de que trata o assunto.  

4.6. O material de orientação será entregue um exemplar por tema proposto para 

cada participante e sugerido que seja discutido com o seu núcleo familiar, de modo 

que venha alcançar os objetivos propostos para o assunto. 

 

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:  

Material Informativo Valor Unit Quant Valor Total 

Bullying: uma brincadeira de mau 
gosto! 

2,64 500 1.320,00 

Drogas: escolha não usar! 2,64 500 1.320,00 

Não à violência doméstica e 
familiar 

2,64 700 1.848,00 

Versão para colorir-Seu corpo é 
seu maior tesouro: diga não à 
violência sexual! 

2,64 1.700 4.488,00 

Vínculos afetivos estimulam 
emoções positivas, geram 
conforto e segurança. 

2,64 300 792,00 

Violação de direitos do idoso 2,64 1.300 3.432,00 

  TOTAL R$ 13.200,00 

 

O valor total da contratação é de R$ 13.200,00 (Treze mil e duzentos reais). 

1. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO 

1.1. A CONTRATADA deverá entregar os objetos no prazo de 15(quinze) dias 

contados a partir do recebimento da solicitação formal emitida pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social.  

1.2. Os objetos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Assistência Social 

situada na Rua Soledade, nº720, Centro, Município de Planalto-PR.  

1.3. A solicitação formal mencionada no subitem 6.1 deverá conter as seguintes 

informações: 

a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante; 

b) Prazo e local de entrega; 

c) Descrição dos itens a serem entregues; 
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d) Assinatura da Secretaria responsável.  

1.4. Todas as despesas decorrentes da entrega dos materiais, objeto desta licitação, 

correrão por conta da contratada incluindo despesas com deslocamento. 

1.5. Demais atos pertinentes à execução dos serviços serão exigidos no edital e 

juntamente com o contrato definido pelo setor de compras e licitações, que deverá 

passar por aprovação do setor jurídico desta municipalidade. 

1.6. As solicitações provenientes da Secretaria, após o recebimento definitivo dos 

serviços prestados, deverão ser armazenadas em arquivo próprio no Controle 

Interno ou no Departamento de Compras do Município ou ainda, na própria 

Secretaria Solicitante, permitindo a fiscalização de órgão interno e externo. 

1.7. O pagamento será efetuado em até 15(quinze) dias após a realização do 

serviço, com apresentação da respectiva nota fiscal. 

 

7. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
7.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado 

pela Secretária Municipal de Assistência Social Zenaide Salete Gallas Werle.  

 
Planalto-PR, 01 de julho de 2020. 

 

 

______________________________ 

Zenaide Salete Gallas Werle 

Secretária Municipal de Educação 

 

_____________________________ 

Alexsandra Beatriz Trento 

Comissão de Apoio 

 

__________________________ 

Inácio José Werle 

Prefeito Municipal  

 

 

 


