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AVISO DE PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Baturité/CE, at’avés ca SECRETAR A DE
ADMINISTRAÇÂO, FINANÇAS E PLANEJAMEWO E DA SECRETAR.Â DA
EDUCAÇÃO, na forma que ndica o art. 75, § 3°, da _e ri0 4.133, ce 1° de abril oe
2021, torna público a necessidade da CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COM CAPAGITAÇAO
PROFISSIONAL, NOS TEMAS DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E
HIGIENE PSICOLÓGICA AOS COLABORADORES DAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E
PLANEJAMENTO E SECRETARIA DA EDUCACAO) DO MUNICÍPIO DE
BATURITEICE, conforme especificações contidas no Termo de Refe~nca eu
anexo. Os interessados pode’ão apresentar proposta de preços, em origina no
Setor de Compras da Prefeitua Municipal de Ba:uríteJCE Iccalizaco na ~a~essa
14 de Abril, s/n, Centro, em Baturité/CE ou enviacas por e-mail devidanenTe
assinadas e digitalizadas, no ‘om~ato PDF, para o seguinte endereço eletrôrico:
comprasbaturitec~gmaiLcom, no prazo de 03 (três dias .iteis, a cortar da cata ca
publicação do presente aviso. Maiores informações na Sede da Comissão
Permanente de Licitação, no horário de &‘ as 12h e no site:
https://www. baturite.ce.gov. br/

Batur*egCE, 06 de otitubro de 2322.

mio Sousa Bezena
ORDENADOR DE DI DA UNIDADE GESTDR.A DA SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME’~ro E DA SECP.ETARA DA
EDUCAÇÃO

Go..,erno MLnÍC’pol de Boturiié/CE
Praça do Motriz, S.’N, Palacio Entre Rios. Centro,

CEP 52 750-000 CNP n° 07 387 343/0001 00
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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVO_VIME’ÇTO
INSTITUCIONAL COM CAPACFAÇÃO PROFISSIONA NOS TEMAS DE PSICOLOGIA
ORGANIZACIONAL E HIGIENE ‘SICOLÓGICA AOS COLABORADORES DAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS (SECRETAPIA DE ADMINISTRACAC, FINANCAS E PLANEJAMENTO,
E SECRETARIA DA EDUCACAC) DO MUNICÍPIO IDE EA~RlTÉ~CE

2. OBJETIVO GERAL:
Capacitação profissional, nos temas de psicologia orgar zacbnal e higiene psicológica aos
colaboradores das Unidades Acministrativas do Mun ciç~o de Baturit&CE.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- QLalidade de vic~a no trabalho conceitos e fatores det~c~iri~rites
- Atuação do psicólogo organizaoonal e do trabalho.

4. UNIDADES ADMINISTRATIVAS:

a) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAD E PJ$~.E,J~wi ITO
b) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA:
5.1. O contrato terá o prazo de vigência até 31 de Dez~xrt~o de 2322, contacos c.a data de
emissão da or&rn de serviço, xdendo ser prorrogaco ros cascs o i~r as p~’ev-s o~ no art
111. da Lei n2 14.133, de 1° de abril da 2021.

6. DAS DOTAÇCIS ORÇAMENTÁRIAS:
6.1. As despesas resultantes dos contratos correr~c p& cor~a d~ cegunt~s doaõt~
orçamentárias:

Unidade Administrativa - . EI~.n.~ddde ?,.≠nL&Dctaçao OrçarrenttnH

06.01-04. 122;0402.2.009

SECRETARIA DA EDUCAÇÃC 0701-12.122.0402.2.0~ 3

3.3 9339.00 1 5t0000C00

16(0100100

7. DO REAJUSTE DOS VALORES CONTRATADOS:
Os preços somente poderão ser re~ustadõs após o periodo de 12 idoze meses, a contar da
data da apresentação das propostas, com base ra variação percentual acumulaca no
período sob análise, do IGP-M (ncice Geral de Preços oo Mercaco) o.i outrc equ vaente
caso este venha a ser extinto ou substituído.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
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-A CONTRATANTE se obriga a proporcionar ao(à) ‘DCNTRATADO(as todas as condições
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações cecorrentes do Termo Contratual,
consoante estabelece a Lei n2 14 133, de 1° de abril de 2C21.
-Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratua
-ComLnicar ao(ã) CONTRATADO(ai toda e qualquer occrrérca relacionada com a execu;ão
do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas;
-Prcvidenciar os pagamentos ao(à) CONTRATADC a à vista das Notas FszaisiFati.ras
devidamente atestadas pelo Setor Competente.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
-Executar o objeto do Contrato, de conformidade ccn as condições e prazos estabeiecidos
neste processo, no Termo Contratual e na proposta venceacra
-Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibi i com as
obrigações assumidas, todas as condições de habiliaçâc e cualificacão exigicas na Le de
Licitações;
-Todas as despesas envolvidas na execução dos se’viços, sobretudo, com transporte,
hospedagem e alimentação, correrão inteira e exckjsivamence por conta co(a)
CONTRATADO(A);
-Utilizar profissionais devidamente habilitados, substituinoo-os nos casos de “nped -nentos
fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a ooa prestação dos
serviços;
-Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços prestar’oo, prortamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pelo(a) CONTR.AANTE:
-Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dcs cocuneritos manuseados, sendo iue
ao(à) CONTRATADO(a) não deverá, mesmo após o término co Cc’:rato, sem
consentimento prévio por escrito do~a) CONTRATAWE ~aza uso de ouaisouer cocumentos
ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser oara firs de execução do
Contrato;
-Providenciar a imediata correção das deficiências & ot. irregLlaridades apontadas pelo(a)
CONTRATANTE;
-Arcar com eventuais prejuízos causados ao(à) CONTRPCAN’TE e/ot. terceiros, zrovocados
por ineficiência ou irregularidade ccmetida por seus entregados eiou prepcstcs envolvidos
na execução do objeto contratual inclusive, respondendo peain ar amente;
-Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo arnoém de sua responsabi cade o
pagamento de todos os tributos cue, direta ou indiretamente. incicam setre a xestaçãc dos
serviços contratados, inclusive, as contribuições previdenci~rias fisca~ e parafiscais FGTS.
PIS emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc, ficanoc excuica cialquer
solidariedade da Prefeitura de Baturité por eventuais auÈ..ações admin sirativas sou ..idica s
uma vez que a inadimplência do:a) CONTRATADO(A) com -eferênda às s...as cbrigações
não se transfere à Prefeitura de Eaturité;
-Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação eferente ao pagarnentc cos trib os
seguros, encargos sociais, trabalhstas e previdenciaros elacionaóos ccrr c obieto 00
contrato;
-Respeitar as normas de segurança e medicina do t-abalho, orevistas na Consolidaçãc das
Leis do Trabalho e legislação pertinente.
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10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
Pela biexecução total ou parcia das obrigações assu-nicas, garanticas a prévia defesa, a
Administração poderá aplicar ao(à) Contratado(a), as seguirtes sanções:
a) Advertência.
b) Mu tas de:
b.1) 0% (dez por cento) sobre o valor contratadc, em zasc de recusa ca empresa
vencaiora em assinar o Contrato dentro do prazo de 06 (circo) dias úte~, co’,tados da data
da notificação feita pelo(a) CONTRATANTE;
b.2) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na exe:~çãc dos serviços, até o Inite
de 30 (trinta) dias;
b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da arcela não currvrida dc Coitrato e
rescisão do pacto, a critério da CONTRATANTE, em casc de atraso oos serviços supercr a
30 (tri9ta) dias.
b.4) O valor da multa referida nesta cláusula sera aesccntada “ex-officio’ co(a)
CONTRATADO(A), mediante sub:ração a ser efetuada em cualquer fatura de crédito em seu
fava que mantenha junto à CONTRATANTE, independer~te de ratificação OL. interzeiasâo
judicial ou extrajudicial;
c) suspensão temporária do direi:o de participar de 1 ctaçâc e mpeoimerco de ccntraar com
a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos’
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou cortratar com a Adrinistação Dublica,
enquanto perdurarem os mot1vos determinantes da ptnição ou até ate a CONTRATANTE
promova sua reabilitação.

11. DAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO:
HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Cédula de identidade com foto e CPF do responsável Ieg~ ou signatano da proposta;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os ao tivos oevicamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais o~ o Fegistro Comercal em caso oe
empresa individual, e no caso de sociedade por ações accmoanhadc da ata ca assemoie,a
que elegeu seus atuais administradores. Em se trataixio ce sociedaoes civis inscriçãc 00
ato ccnstitutivo, acompanhado de prova da diretoria em exercício.

Prova de inscrição na:
a) Fazenda Federal (CNPJ);

12. REGULARIDADE FISCAL:
12.1. Prova de regularidade para com a Fazenda Feoe-aI. Estadual e Munici~’aI do dcnbílio
ou sece do licitante.
a) A comprovação de quitação para com a Fazeixia Feceral de\er~ ser tefta através ca
Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos ecerais e à Divida Avva da União,
emitida nos moldes da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1 751, de 0210.2014;
b) A comprovação de regularidade para com a Faze’ida Eszacual deverá ser leita através oe
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Jivica Ativa Estacual;
c) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita através oe
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na D’vida Atva Muni~pal
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d) Prova ce situação regular perante o Fundo de Garanta por Tempc oe Se’viço -

através de Certificado de Regularidade de Sítuação — CR5 e
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT) er tida pela Justiça do Taoalho.

13. OUTRAS EXIGÊNCIAS
Dec;aração expressa, de que atende ao inciso V do ai. 2~, da _ei ~ederal ~0 8.666/93 e
inciso XXXIII do art. 72 da Constit~içâo Federal.

14. DA PROPOSTA DE PREÇOS:
As propostas de preços deverão, a nda, conter
a) A razão social, local da sede e o número de inscriçãc nc CNPJ ca empresa;
b) Assinatura do Representante Legal;
c) Indicação do prazo de validade das propostas, nãc nferior a 60 (sessenta) dias, cortados
da data da apresentação das mesmas;
d) Valor mensal e total proposto, cotado em moeda riac ona, em algarismos e por extenso já
consideracas, no mesmo, todas as despesas incid&ites cVra ou indietamente no o~jeto
constante deste processo;
e) Correrão por conta do(a) proponente todos os cLstos cue porventt-a deixar de ex~ic tar
em sua proposta;
f) Osorrendo divergência entre os valores proDostos, prevalecerão os descrins por extenso
e, no caso de incompatibilidade entre os valores mersa e ioal pevaIe:er~ o ~aIcr merisa~.

As propostas deverão ser apresentadas de acordo co’n a pianiNia abaixo

- VALOR-R$ESPECIFICAÇAO MENSAL TOTAL

VALOR GLOBAL =

As propostas de preços deverão ser entregues, em orig nal, no Setor
Prefeitura Municipal de Baturité/CE, localizado na Tavessa ‘4 de Abril,
Baturité/CE ou enviadas por e-mail, devidamente assriadas e Digializadas,
pa a o seguinte endereço eletrônico:
contrasbaturite(~gmail.com.

c ô o Sousa Bez~ra
ORDENADOR DE SPE NIDADE GESTORA DA SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÂO, FINA 5 E PLANEJAMENTC E A SECRETAR A DA EDUCAÇÃO

overno Municipal de Batur,te/CE
Praça do Motriz, S/N, Palocio Entre Rios. €r ~c.

CER 62 ~‘60-000 CNPJ n°07387343 ‘OTi 06
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de Comp’~as da
S’N, Centrc em
no formatc ‘DF,

Batjrilé,’CE, 06 oe onifro de 2022.


