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TERMO DE REFERENCIA 

OBJETO 
O objeto deste Termo é para FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TREINAMENTOS COMPORTAMENTAIS JUNTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO/MT.

JUSTIFICATIVA 

As mudanças contextuais vêm instigando as instituições a realinharem suas práticas de gestão e suas estratégias para garantir sua participação na sociedade futura. Com isso, têm aumentado significativamente as exigências do cliente, o alto nível de complexidade no ambiente de trabalho e a necessidade de compatibilizar desempenho com objetivos organizacionais.
	Neste contexto demanda-se dos servidores, ir além da execução de tarefas investindo no fortalecimento do seu potencial para aprender e reaprender com foco neste novo cenário e perfil. Cada vez mais, as organizações públicas e privadas têm investido no desenvolvimento, valorização e reconhecimento de seus times, tornando-os aptos para surpreender através de seu desempenho.

TEMAS ABORDADOS:

PSICOLOGIA POSITIVA NAS ESCOLAS

Autoconhecimento
	O Poder das Conexões
	Ambiente de Aprendizagem
	Análise da Situação Atual (equilibrando as áreas da vida)
	Inteligência Emocional
	Desempenho acima da média
	Pilares da Psicologia Positiva
	Forças e Virtudes
COMUNICAÇÃO EFICAZ E ORATÓRIA

Apresentação Pessoal
	Postura Entrevistas
	Tríade da Oratória
	A Arte de falar em Público
	Expressão Corporal
	Como Preparar seus Discursos
	Roteiro de Apresentação

GESTÃO E ATENDIMENTO HUMANIZADO

Linha do Tempo do Atendimento (passado, presente e futuro)
	Profissionais de Excelência
	Linguagem Corporal
Comportamentos necessários para o Atendimento Humanizado
	Conhecimentos, Habilidades e Atitudes para o Atendimento Humanizado

PÚBLICO ALVO: Cerca de 100 participantes distribuídos em 03 encontros (grupos focais)
Grupo 01: Profissionais da Educação Grupo 02: Prefeito, Vice e Vereadores
Grupo 03: Finanças, Assistência Social, Esporte, Turismo, Cultura, Agricultura e Gabinete

FORMA DE PAGAMENTO: No ato da assinatura deste contrato.


RECURSOS NECESSÁRIOS (sob a responsabilidade da Contratante):
Local físico para realização dos Treinamentos;
	Recursos audiovisuais (Projetor multimídia, telão, CPU, caixa de som, extensão)
Cópias e alguns materiais impressos, solicitados com antecedência.


MODALIDADE 

O serviço supracitado será mediante a modalide de Dispensa de Licitaçao 

HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA

Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Receita Federal;
 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: Certidão Negativa de Débito - CND, emitida pelo 1nstituto Nacional do Seguro Social - 1NSS;
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS: Certidão de Regularidade de FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;
 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitido pelo TST -Tribunal Superior do Trabalho.

PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega será de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Ordem de Serviço. 
Deverão ser entregues nos endereços discriminados na Ordem de Serviço. 


FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

Caberá ao Fiscal do contrato as seguintes providências:
emitir a ordem de serviço do objeto contratual; 
verificar a execução do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;
encaminhar a nota fiscal ao Gestor do Contrato, dando-lhe os subsídios necessários para o atesto da nota fiscal;
anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 
dar imediata ciência aos seus superiores e ao órgão de controle, dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual; 
adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato.
A fiscalização será exercida pelo Contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. Ao Contratante se reserva o direito de rejeitar a execução do objeto contratual prestado, se em desacordo com os termos do edital. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitir o livre acesso do responsável CONTRATADO às dependências do CONTRATANTE, desde que devidamente identificados;
 testar a execução do objeto do presente ajuste por meio do gestor de contrato;
efetuar o pagamento ao CONTRATADO de acordo com as condições de preço e prazos estabelecidos neste termo de referência; 
aplicar as penalidades por descumprimento do contrato; 
fiscalizar para que, durante a vigência do contrato, sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Executar os serviços em prazo não superior ao máximo estipulado na proposta. Caso tal execução não seja efetuada dentro do prazo, a contratada ficará sujeita à multa estabelecida neste termo de referência, obedecendo, ainda, aos subitens seguintes:
o material dos serviços a serem executados deverá ser novo, de primeiro uso, e aplicados adequadamente;
substituir o material utilizado que não esteja de acordo com a proposta e com as especificações do objeto desta licitação, ou que porventura seja entregue com defeitos ou imperfeições;
responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o contratante.
a Administração não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
Obriga-se a contratada a conferir as medidas no local da instalação dos mobiliários, antes de sua confecção/fabricação, responsabilizando-se por eventuais equívocos, corrigindo-os. 

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante apresentação da Nota Fiscal Eletrônica Fatura discriminativa, de acordo com a entrega dos itens pela CONTRATADA, desde que esteja devidamente atestada pela Secretaria.
A empresa deverá em até 15 (quinze) dias, após assinatura do contrato, apresentar um diagnóstico inicial do serviço ora licitado.
 Após apresentação do diagnóstico inicial, a empresa deverá apresentar uma NF no valor total dispensado. 
Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais Eletrônicas/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
O índice a ser utilizado como base para eventuais reajustes será o IGPM/FGV.



GILSON DA SILVA 
Sec. Municipal de Assistencia Social



	

