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AQUISIÇÃO DE BENS PARA QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO 

 

NOME DO PROGRAMA ou TIPOLOGIA/MODALIDADE: 

Modalidade: Proteção Social Especial - Atendimento a pessoas em situação de risco por violência 

e/ou violação de direitos. 

 

Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de São Paulo 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS 

Secretária: Berenice Maria Giannella  

Telefone: (11) 3291-9772 

E-mail: bmgiannella@prefeitura.sp.gov.br 

 

Serviço de destino: Serviço de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência 

Doméstica / Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio Psicológico.  

Público Alvo: crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e suas famílias, pessoas 

idosas, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua;  

 

Organização da Sociedade Civil Parceira: INSTITUTO HERDEIROS DO FUTURO  

Recurso Previsto: R$ 100.000,00 (cem mil reais)  

 

 

1) Apresentação: 

O Instituto Herdeiros do Futuro é uma OSC sem fins lucrativos fundada em agosto de 2006, 

que atua na missão de transformar a história de crianças, jovens e famílias em complexas situações 

de vulnerabilidade social no que tange a violência, ameaça ou violação de direitos, por meio de 

atendimento psicossocial continuado e orientação jurídica de forma gratuita, através de 

profissionais habilitados e qualificados, em local adequado, limpo e agradável com o objetivo de 

auxiliar no reatamento ou fortalecimento dos vínculos familiares e potências protetivas possíveis a 

partir da quebra do ciclo da violência onde a família está inserida. 

 Somos compostos por cinco unidades, das quais quatro são Serviços de proteção social à 

crianças e adolescentes vítimas de violência (SPVV), situadas nos territórios de Capão Redondo, 

Campo limpo, Jardim São Luis e Bela Vista e um Núcleo de Proteção Jurídica (NPJ) pertencente ao 

distrito de M’ Boi Mirim. 

Atualmente nossos recursos para execução desses serviços advém do convenio junto a 

prefeitura (SMADS) e de nossos mantenedores - doações voluntárias.  
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2) Justificativa: 

O Instituto Herdeiros do Futuro atua em regiões conhecidas historicamente pelos altos índices 

de violência e vulnerabilidade social e possui como visão ser reconhecido como um centro de 

excelência na atuação e no cuidado psicossocial da população.  

 Para tanto prezamos pela disponibilização da estrutura adequada para a realização do 

atendimento com a maior qualidade possível.  

Atuamos desde 2006 e tendo em vista o tempo decorrido com o uso dos equipamentos, 

precisamos atualmente da reposição de alguns deles, assim como possuímos a demanda de 

constituir um novo serviço que será inaugurado neste mês no distrito do Campo Limpo.  

Tendo em vista o momento atual de pandemia, os aparelhos eletrônicos se transformaram 

em potentes instrumentos para a possibilidade de trabalho remoto, assim como na alternativa mais 

segura para o contato com as famílias atendidas e com os serviços da rede intersetorial.  

 A necessidade dos itens eletrodomésticos é dada pela importância na preparação dos 

lanches a serem servidos aos atendidos. Já os itens de mobiliário são necessários para ofertar um 

espaço físico de maior acolhimento e organização para os atendimentos realizados.  

 A aquisição de um veículo básico se faz importantíssima tendo em vista a otimização da 

logística na realização de visitas domiciliares e visitas institucionais aos parceiros da rede, 

qualificando assim o atendimento prestado.  

 

 

3) Objetivo: 

Temos 5 unidades e nossa sede administrativa que são espaços que atendem a população do 

seu entorno no que tange situações de violência, seja ela contra a infância, idosos, pessoas em 

situação de rua ou outras vulnerabilidades que possam fragilizar os direitos que lhe são garantidos. 

Nossas unidades são constituídas por parcerias público/privada entre a Prefeitura d9o Municipio de 

São Paulo por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) 

e o Instituto Herdeiros do Futuro, nossos espaços físicos são adaptados para o público que 

atendemos, de forma lúdica e organizada.  

Parte da nossa infraestrutura vem de doações, parcerias e projetos que desenvolvemos ao longo 

da existência do IHF, porém, com tempo de uso e novas necessidades inclusive nas questões de 

tecnologia e pandemia hoje temos uma defasagem em todas as unidades. Por esse motivo esse 

projeto tem como objetivo sanar parte dessas deficiências e assim ter melhores possibilidades de 

atendimento e também de condições de trabalho ofertado. 

Dentro dessa perspectiva de qualificar os atendimentos estamos solicitando um veículo, pois 

isso facilitaria o deslocamento tanto dos colaboradores quando de retirada de doações ou entrega 

de recursos para as famílias atendidas, visto que estamos em vários territórios de SP em lugares 

demograficamente grande e de difícil acesso. 
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Por decorrência da Pandemia da COVID-19 precisamos adequar nossos atendimentos que antes 

era 100% presencial e tínhamos como base apenas nossas unidades, para hoje também utilizar os 

recursos tecnológicos para atender os usuários. Equipamentos que antes suficiente para nossos 

atendimentos, hoje se tornam insuficientes e esse projeto vem na tentativa de sanar essas 

defasagens 

4) Avaliação: 

O Instituto Herdeiros do Futuro foi fundado em 05 agosto de 2006 por um grupo de pessoas 

preocupados com o problema da violência nas grandes cidades, o Instituto Herdeiros do Futuro é 

uma entidade beneficente, sem fins econômicos que foi criada para desenvolver projetos sociais 

voltados para a quebra do ciclo da violência doméstica (negligencia, física, psicológica, sexual e 

exploração sexual) de crianças, adolescentes e familiares. Através de programas de saúde mental, 

educacionais, culturais e de lazer. Busca oferecer desde a sua implantação numa pequena casa na 

zona sul da cidade de São Paulo, tratamento eficiente a crianças e adolescentes vítimas de violência, 

por meio de atendimento psicossocial continuado e gratuito, através de profissionais habilitados, 

em local adequado, limpo e agradável, com a utilização de técnicas terapêuticas e material didático 

de primeira qualidade.  

Desde 2012 temos convênio com a Prefeitura da Cidade de São Paulo para o funcionamento 

de 04 unidades - Serviço de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência (SPVV) e 

1 unidade - Núcleo de Proteção Jurídica (NPJ). A diretoria do Instituto Herdeiros do Futuro é 100% 

voluntária e a entidade conta hoje com 47 colaboradores registrados pelo regime de CLT 

trabalhando em tempo integral em suas 5 unidades, através do qual mensalmente atendemos 

aproximadamente 460 usuários por meio de atendimentos psicossociais e jurídico  gratuitos, que 

buscam auxiliar no reatamento ou fortalecimento dos vínculos familiares e potências protetivas 

possíveis a partir da quebra do ciclo da violência onde a família encontrasse inserida. 

Visto que o trabalho desenvolvido é amplo e procura impactar além da criança / adolescente, 

também os seus familiares e autores(as) de violência, a partir dos recursos repassados, almejamos 

aumentar a qualidade dos atendimentos, oficinas e workshops ofertados aos usuários por meio de 

melhorias nos mobiliários, aparelhos eletroeletrônicos nas salas de atendimento, recepção e áreas 

comuns, uma vez que um espaço melhor preparado impacta diretamente na qualidade dos serviços 

oferecidos, bem como no bem estar dos usuários, que se sentirá mais a vontade em um ambiente 

aconchegante e preparado para o seu atendimento. Para mais, levando em consideração o contexto 

pandêmico em que vivemos atualmente, alguns atendimentos estão sendo realizados em formato 

remoto, onde o fornecimento de melhores equipamentos é de extrema importância para a melhoria 

da propagação de sinal de Internet Wi-Fi nos serviços, bem como para a realização do atendimento 

em si, evitando quedas, ruídos de imagem, som, entre outros.   
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Por fim, também pretende-se otimizar e aumentar o número de Visitas Domiciliares realizadas 

por meio da aquisição do Automóvel Utilitário próprio da Instituição.  

 

5) Localização dos serviços e capacidade de atendimento: 

 

1. Serviço de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Doméstica - 

Jardim São Luís - SPVV JSL  

Endereço: Luís Aranha de Vasconcelos, 112 - Jd. Vergueiro CEP: 05818-330 – São Paulo -

SP 

Capacidade de Atendimento: 80 usuários  

SAS de referência: M´Boi Mirim   

 

2. Serviço de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Doméstica – 

Bela Vista – SPVV BV 

Endereço: Rua Adoniran Barbosa, 121 - Bela Vista CEP: 01318-020 – São Paulo – SP 

Capacidade de Atendimento: 60 usuários  

SAS de referência: Sé   

 

3. Serviço de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Doméstica - 

Capão Redondo – SPVV CRO 

Endereço: Rua Anália Dolácio Albino, 494 – Pq. Maria Helena CEP:  05854-020 – São Paulo 

– SP     

Capacidade de Atendimento: 80 usuários  

SAS de referência: Campo Limpo  

 

4. Serviço de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Doméstica – 

Campo Limpo – SPVV CL – UNIDADE NOVA  

Endereço: Rua Miguel Gonçalves Correia, 128 – Vila Pirajussara. CEP: 05786-160 – São 

Paulo – SP 

Capacidade de Atendimento: 80 usuários  

SAS de referência: Campo Limpo 

  

5. Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio Psicológico – M´Boi Mirim – NPJ M´Boi  

Endereço: Rua Miguel Luís Figueira, 16 – Pq. Figueira Grande CEP: 04914-090 – São Paulo 

- SP 

Capacidade de Atendimento: 120 famílias  

SAS de referência: M´Boi Mirim                 
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6) Orçamento:  

Conforme o Plano de trabalho dos respetivos Serviços desta Organização, se faz necessário 

por meio de parâmetros de indicadores, metas e mensuração que a prestação de serviço ocorra a 

contento com descriminado no Projeto, tal como consta na descrição da Estrutura física e 

administrativa no item de Cômodos e mobiliários utilizados para o desenvolvimento satisfatório das 

atividades.  

Abaixo consta lista dos itens orçados e a média de valores conforme a necessidade observada 

pela própria Instituição. Importante frisar que podem haver alterações nessas médias devido 

movimentação no mercado financeiro.  Os itens descritos se tratam de novas aquisições e se 

classificam como bens duráveis.  

Quando se tratar de aquisição: 

 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE 
VL UNIT EM 

$ VL TOT EM $ 

ITEM PARA TODAS OS SERVIÇOS   

AUTOMÓVEL BÁSICO  1 UNI R$60.945,10 R$60.945,10 

ITENS PARA SPVV JSL – R$ 4.750,00 

 NOTEBOOK  1 UNI R$2.500,00  R$2.500,00  

 APARELHO TELEFÔNICO MÓVEL  1 UNI R$850,00  R$850,00  

 CLIMATIZADOR QUENTE E FRIO  1 UNI R$800,00  R$800,00  

 AMPLIFICADOR DE SOM  1 UNI  R$250,00  R$250,00 

HD EXTERNO  1 UNI R$350,00 R$350,00 

ITENS PARA SPVV BV - R$ 9.320,00 

 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO 3 UNI  R$2.500,00  R$7.500,00 

 CLIMATIZADOR QUENTE E FRIO  1 UNI R$800,00  R$800,00  

 VENTILADOR DE MESA  1 UNI  R$150,00  R$150,00 

REPETIDOR DE SINAL WI-FI   2 UNI R$170,00   R$340,00 

FILMADORA/WEBCAM 2 UNI R$100,00 R$200,00 

LIQUIDIFICADOR 1 UNI R$120,00 R$120,00 

AMPLIFICADOR DE SOM P/ COMP.  2 UNI R$45,00 R$90,00 

CAFETEIRA/CHALEIRA ELÉTRICA 1 UNI R$120,00 R$120,00 

ITENS PARA SPVV CRO – R$ 6.007,00 

 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO  1 UNI R$2.500,00   R$2.500,00  

 APARELHO TELEFÔNICO S/FIO 2 UNI R$130,00   R$260,00 

 FOGÃO  1 UNI  R$1.400,00 R$1.400,00  

 AMPLIFICADOR DE SOM P/COMP. 2 UNI  R$45,00 R$90,00  

 CAFETEIRA/CHALEIRA ELÉTRICA  1 UNI R$120,00  R$120,00  

 ARMÁRIO  1 UNI R$480,00  R$480,00  
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CORTINAS 2 UNI R$490,00 R$980,00 

MICROFONE/FONE  3 UNI R$59,00 R$177,00 

ITENS PARA SPVV CL – R$ 14.628,90 

 NOTEBOOK 5 UNI  R$2.500,00  R$12.500,00 

 APARELHO TELEFÔNICO MÓVEL  1 UNI  R$850,00  R$850,00 

 APARELHO TELEFÔNICO S/FIO 2 UNI  R$130,00 R$260,00  

 REPETIDOR DE SINAL WI-FI 1 UNI  R$170,00  R$170,00 

 AMPLIFICADOR DE SOM P/ COMP. 2 UNI  R$45,00 R$90,00  

ARQUIVO GAVETEIRO  1 UNI R$758,90 R$758,90 

ITENS PARA NPJ M´BOI –  R$ 4.349,00 

 NOTEBOOK 1 UNI  R$2.500,00  R$2.500,00 

 APARELHO TELEFÔNICO MÓVEL 1 UNI  R$850,00  R$850,00 

GELADEIRA  1 UNI R$999,00 R$999,00 

TOTAL  R$100.000,00 
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