
  
 

 
 

 
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 01/2012 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 

CONVÊNIO 760683/20122 – SDH/PR 
 

 
1. OBJETO 
 
Contratação de Pessoa Física para atuar como CONSULTOR da 3ª Oficina Nacional da Rede 
Nacional de Defesa dos Adolescentes em Conflito com a Lei- RENADE, no âmbito do 
projeto “Fortalecimento Sustentabilidade em Rede”. 

 
2. MOTIVAÇÃO 
 
O projeto “Fortalecimento e Sustentabilidade em Rede” tem como finalidade fortalecer, 
reanimar  e rearticular a Rede Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei – RENADE, 
visando assegurar  e visibilizar  todos os direitos e garantias dos(as) adolescentes e jovens em 
conflito com a lei, sendo apoiado pelo CONANDA por meio do Fundo para a Infância e 
Adolescência e Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República - SDH/PR. Neste 
sentido, como parte deste processo será realizada a 3ª Oficina Nacional da RENADE, que 
pretende cristalizar as boas práticas e experiências exitosas de todos os sujeitos envolvidos. 
Este Encontro será realizado em Brasília-DF no primeiro semestre de 2012 e, para tanto, faz-
se necessário a contratação de um Consultor que deverá construir a metodologia e preparação 
da referida Oficina. 
 
3. ESCOPO DO TRABALHO  
 
A Consultoria deve atuar em 04 (quatro) etapas a seguir detalhadas: 
 
a) Elaborar o planejamento e a metodologia da 3ª Oficina  da Rede Nacional de Defesa do 
Adolescente em Conflito com a Lei – RENADE; 

b) Realizar o alinhamento conceitual com os palestrantes sobre os conteúdos a serem 
desenvolvidos durante a 3ª Oficina  da Rede Nacional de Defesa do Adolescente em Conflito 
com a Lei – RENADE;  

c) Conduzir e orientar os debates durante a 3ª Oficina  da Rede Nacional de Defesa do 
Adolescente em Conflito com a Lei – RENADE; 

d) Elaborar a coletânea da 3ª Oficina  da Rede Nacional de Defesa do Adolescente em 
Conflito com a Lei – RENADE, a partir dos conteúdos da relatoria. 

4. DO PERFIL DO PROFISSIONAL A SER CONTRATADO 
 
O profissional a ser contratado deve apresentar Currículo que comprove: 



  
 

 
 

 
a) Formação profissional preferencialmente em Direito, Serviço Social, Psicologia ou 
Sociologia. 
b) Experiência em consultoria de projetos na área da infância e adolescência. 
c) Experiência na temática de direitos humanos de crianças e adolescentes.  
d) Experiência em justiça juvenil. 
e) Habilidade redacional contextualizada e clara. 
f) Conhecimento em informática e utilização de internet. 

 
5. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO 
 
A consultoria será realizada com carga horária de 80 horas, sendo que as mesmas  
correspondem à preparação do evento, metodologia, alinhamento com os palestrantes e 
sistematização da coletânea das temáticas abordadas na 3ª Oficina Nacional da RENADE que 
acontecerá no primeiro semestre de 2012, em Brasília-DF. 
 
6. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, TELEFONE E E-MAIL 

 
A Coordenadora do Projeto “Fortalecimento e Sustentabilidade em Rede” será a responsável 
pelo recebimento de relatórios, sistematizações demais atividades desenvolvidas pelo 
consultor.  

 
7. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 
 
O pagamento será realizado de acordo com a realização dos serviços discriminados no item 3 
deste Termo, por meio de Recibo de Pagamento Autônomo (RPA);  

 
Os recursos financeiros para a realização do Objeto deste Termo serão disponibilizados por 
meio do Convênio 760683/2011 - Projeto “Fortalecimento e Sustentabilidade em Rede”, 
firmado entre a o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDECA/TO 
e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. 
 
O pagamento será feito mediante crédito em Conta Corrente em nome do/a Contratado/a. 
 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

  
 Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução dos serviços previstos, sob 

aspectos quantitativos e qualitativos, comunicando as falhas detectadas e ocorrências 
de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte do/a Contratado/a; 

 Efetuar o pagamento à/o Contratada/o de acordo com as condições estabelecidas em 
Contrato; 

 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo/a 
Contratado/a; 

 Notificar o/a Contratado/a, por escrito, sobre toda e qualquer irregularidade constatada 
na execução dos serviços. 

 



  
 

 
 

 
9. OBRIGAÇÕES DO/A CONTRATADO/A 

 
 Cumprir fielmente com as obrigações da proposta (consultoria) de forma que os 

serviços sejam executados no prazo pactuado; 
 Assumir responsabilidade pela veracidade das informações e dos conhecimentos 

desenvolvidos. 
 

10. VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO 
 
A média de mercado é de R$ 100,00 (cem reais) a hora /consultoria. 

 
11. VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
A vigência da contratação será de 06 (seis) meses a partir da assinatura do Contrato.  

 
Palmas, 06 de março de 2012. 

 
 
 

Simone Pereira Brito 
Coordenadora Geral 

CEDE GLÓRIA DE IVONE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 


