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 TERMO DE REFERÊNCIA  
 LAZER PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE 

CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  
 

 

A Objetivos: 

Proporcionar as crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos – SCFV, um momento de lazer para que se possa reforçar a interação entre 
eles e a importância de uma boa convivência em grupo, além, para encerramento das 
atividades e iniciando o período de colônia de férias   

  

B Objeto: 

Aquisição de 55 entradas individuais na área de lazer com piscina e restaurante, 
incluindo almoço e lanche, para crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - SFCV do Centro de Referência de Assistência Social da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação, Trabalho e Renda – SEMASH. 

  

C Justificativa: 

Com a necessidade de proporcionar um dia de lazer para as Crianças e 

Adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, faz-se 

necessário promover aos usuários do SCFV um momento como este, durante todo o 

dia, com programação diversificada para comemorar o dia das crianças ocorrido no dia 

12 de outubro de 2022, mas que será comemorando dia 01 de Novembro de 2022. 

Esse momento permitirá uma integração entre usuários e toda a equipe que orienta os 

mesmos.  

Assim, o dia no espaço com área de lazer – Piscina e Restaurante – incluso 

ainda, almoço e lanche da tarde por um dia, irá proporcionar aos usuários, um dia 

diferente de lazer, garantido a satisfação e a permanência das crianças e adolescentes 

nas atividades desenvolvidas pelo SCFV.  

  

D Classificação orçamentária: As despesas com a execução do objeto desta licitação 
correrão à seguinte dotação orçamentária constante do orçamento vigente: Fontes: 
Bloco de Proteção Social Básica - BPSB, disponíveis para realização da despesa objeto 
deste termo de referência.                                              

  

E 
 

Adjudicação do objeto: MENOR PREÇO GLOBAL 

  

F Valor Estimado: O valor estimado unitário e total do item deste termo de referência, são 
os máximos, não podendo o último lance superá-lo, sob pena de imediata 
desclassificação da proposta, sem prejuízo da possibilidade de negociação visando a 
redução, mesmo após a oferta do último lance. 
 

  

G Fiscalização: 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS  
  

H Responsável pela elaboração do termo de referência: 

Secretário Municipal de Assistência Social, Habitação, Trabalho e Renda. 
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DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE, UNIDADE, PREÇOS 
ESTIMADOS MÁXIMOS. 

 
ITEM  QUANTIDADE  DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO  

01 55 Entrada individual na área de lazer com almoço e lanche 
incluso. 

 
 
 
 
 

Ana Cristina de Medeiros Clemente 
Secretária Municipal da SEMASH 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


