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Célia Leite

IDHE - lnstituto de Oesenvolvimento Humano e Empresarial
CNPJ No 01.055.7820001-29

EscRrrôRo
Av Fernandes Lima " 1513 - sala 20'1 - Pinherro/FaÍol

CÊP 57.057450 - Maceió - AL
Tclcl:ár (82)3316-108r

Do: INSTIT{JTO DE DESENVALVI*IENTO IIÜMANO E ENIPRES.A'RIAL'IDII§

Po.rs: CANSELHA R,BGJOjVAI »E CONTABILIDAD& §M ALAçOAS

PROPOSTA Dtr PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

1r NAÍU.]REZé [O§ER]rÇO:

Retrlizacão ck.l PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
COM FOCO NAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS, INCLUINDO
PALESTRAS SOBRE A PREVENÇÃO AO ASSEDIO MORAL,
SEXUAL E QUANTO A DISCRIMINAÇÃO NO AMBIENTE DE
TRABALHO.

2, CLIENTELA:

ProÍissionais atuantes no CRC - AL, nas diversas funções
operacionais e de gestáo, com destaque ao contato com seus principais
clientes.

3- NÚUEeq !E Pr|BTIÇIP4NT.E§ : tndefinido - poderáo participar funcionários
e gestores do CRC - AL bem como eventuais convidados e parceiros

4. CARGA HORÁ - Cada um dos dez (10) encontros previstos terá a duraçáo
de 120 minutos.

§=. Pp8]lgpo pE REêr.rzaÇ&a Lga&|rua
A serem definidos periodicamente por acordo entre as partes

6,.. COTYTEÚD€ ?ROGBAM.ÁTrCO i

O Programa contemplará temas básicos como:

r A MotivaÇáo como fator essenciai para a qualidade de vida e qualidade no
trabalho

o O fator trabalho como o propulsor da realizaçáo humana
o O Relacionamento Interpessoal saudável para o alcance dos objetivos

pessoais e organizacionais
A Organização lazendo a diferença no mercado onde atua
atitudes éticas de seus integrantes
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Célia Leite

IDHE* - lnstituto de Desgnvolvimênto Humano e Empresaria,
cNPJ N. 0l .055.782/0001'29

EscRlTôruo
Av Fernândes Lima - 1513 - sala 201 - Pinheiro/Farol

CEP 57.057-450 - Maceió'AL
Tel€rã (82) 3326 ro8r

A Organizaçào lazendo a diferença no mercado onde atua através das

atitudes éticas de seus integrantes
Compromisso e comprometimento nâs relações interpessoais com
mecanismos de prevenção ao assédio em todas as suas formas
A Convivência nas rotinas laborais e as relaçôes profissionalizadas com
Clientes internos e externos
O poder da Liderança e os fatores motivacionais para o alcance dos
resultados orgalizacionais e a felicidade das pessoas

Trabalho em equipe - conseguindo resultados por esforço compartilhado,
privilegiando fatores como organização do trabalho, administraçáo do

tempo, cuidados com as pessoas com o patrimônio e com instrumentos de

trabalho.

?-Mp'Laqa!.a-qIA/E§:tBÂTÉq!Á§,

O Programa será desenvolvido através de encontros presenciais, em datas e

horários convenientes à disponibilidade de tempo/horários clos participantes,
conforme cronogramas negociados entre o Facilitador e os Gestores do CRC - AL

Serão encontros formatados de lorma interativa entre Facilitador e

Participantes , utilizando-se de modernâs técnicas de dinâmica de grupo,
enriquecídas por variado material didático, incluindo jogos e atividades
cducativas diversificadas.

Ao final de cada encontro será eleito o Íoco do tema para o encontro seguinte
utilizando-se dos estímulos que estejam em evidencia á época

8. COMPE?ENCIÂS:

DO IDHE:
. Indicar o lnstrutor/ Pacilitador .

. Disponibilizar jogos e material didático
o Disponibiliza.r malrtzes de material a ser utilizado pelos pa.rticipantes para

reprodução em textos quando for o caso.
. Empreender acompanhamento Técnico-pedagógico

DO CRC - AL:
. Recrutar os participantes, formando grupos por conveniência de horários

de trabalho e interesse dos Servidores
. Disponibiltzar ambiente adequado contando com infra-estrutura para

realizaÇáo das atividades

vÂI R DO INVESTIIIIENTO: o
C /4
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R$ 6 000,00 (seis mi1 reais)
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IDHE* - lnstituto de Dêsenvolvimento Humano e Empresarial
cNPJ No 01.055.7820001-29

€scRtrÓRlo
Av Fernandes Lima - 1513 - sala 201 - Pinheiro/FaÍol

CÊP 57.057-450 - Maceió - AL
TeicFa (E2) 3326!08r

!@
O pagamento será em duas parcelas, sendo 50% após a realização de 05
encontros, mediante â apresentaÇáo da Nota Fiscal de Serviços, e os demais
SOuk ao Íjnal do cic1o, através de depósito bancário:

CAIXA - Agência 2392 op. 003 - conta n" 641-9

f, !---véLlP4q.E.P4PRQPO§TAI

9O (noventa )dias

Maceió/AL, 18 de janeiro de 2018.

CÉLIA MARIA LEITE LAMÂS
DIREToRÁ §xEcUTryÂ Do IDHE
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TERMO DE JUSTIFICATIVA - DISPENSA DE LIC ITACAo N" 008/2018

Pedido de Contratação n' 000045/2018

Maceió/AL, 31 de janeiro de 20í 8.

Ç{

André Luís Trindade de Assis
Assistente Administrativo

Ratifico o enquadramento legal de afastamento de licitação e autorizo a

aquisição/contratação do produto/serviço.

Ma ó/AL, 31 de janeiro de 2018.

/x c/4

Maria n sca Silva Araújo Filha PÁ9. _-

Valor TotalEspecificação Qtde Valor Unitário

R$ 6.000,00 R$ 6.000,00

Contratação de profissional, com formação em
psicologia para a execução de encontros
semanais com os funcionários desse conselho
por meio de palc.tras educacionais e

motivadoÉs.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA - ME
O: Av. Fernandês Lima, 1513 - Sala 201 - Pinheiro - Maceió/AL - CEP: 57.057-450

Valor Total
R$ 6.000,00

ENDERE
Tê1.: (082) 3326-1081 Tê1.: (082) 3326-1081 Tel.: (082) 3326-í081
*Observaçôes: A empresa mantém regularidade com a Dívida Ativa da União e Dívida Ativa do Estado, FGTS e
CNDT, conforme art. 29, incisos lll; lV e V da Lei 8.666/93.

Enquadramênto Lêgal:Art. 24, inciso ll, da Lei no 8.66/93, in verbis:
'Art.24.É dispensável a licitaçâo:

(.. )
ll - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite

previsto na alínea 'a", do inciso ll do artigo anterior e para alienações, nos casos
previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra
ou alienaçâo de maior vullo que possa ser realizada de uma só vez;".

Justificativa dê prêço: Proposta de preços constante do Pedido de Contratação n'000067/2018

)
Direto Executiva

-.. RutrÍica

Despacho de ratificação
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euroRrzacÃo DE FoRNEctMENTo/ SERV|CO N'08/2018

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS
Rua: Dona Tereza de Azevedo, N" '1.526, Pinheiro, CEP: 57.057-570, Maceió/AL
CNPJ: 12.303.5 41.0OO1178 - Tel.:(82) 3194-3030 e-mail: crcal@crcal.orq.br

Pedido de Contratação no 000067/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação N"07/20í8
Processo No 201 8/000067

Prazo de entrega:
Área (s) Demandante (s): Assessoria da Presidência

FORNECEDOR

Tel.: (082) 3326-'108'l CNPJ: 01.055.78210001-29 lnsc. Estadual:

coNDrçoEs DE coMPRAS/SERVTçO
1. O prazo de entrega dos itens constantes desta ordem de compras deverá ser cumprido rigorosamente dentro do estabelecido.
2. Qualquer comunicação sobre entrega do serviço 5erá realizada junto ao Departamento de Compras.
3. O pagamento no valor acima será efetuado, de acordo com a condição de pagamento estabelecidâ nâ propostã, após a entregâ do
material/serviço com a correspondente nota fiscal acompanhada das certidões; CNDTi CRF (FGTS); Divida Ativa da União e Divida Ativa
do Estado.

4. No preço deverão êstar inclusas as despesas com transporte, tributos e demais encargos que incidem sobre o objeto desde pedido.
5. Na nota fiscal deverão constar as retenções dos impostos, conÍorme lN RFB na 1.234/2012, sendo: lR, CSLL, COtlNS, PIS/PASEP e no
caso de prestação de serviço haverá também o lSsQN.

6. Será cobrada multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do pedido, caso não se.ia cumprido o prazo de entrega, constante da
proposta apresentada a este Órgão.

7. Reservamos o direito de recusar e devolver, à custa do fornecedor, qualquer parcela do material recebido em quantidade superior
àquelâ autorizada no pedido, bem como todo o material rejeitado pelo nosso controle de qualidadê.
8. Apresentar declarâção de isenção/imunidade tributário, conforme o caso,
9. Apresentar declaração de opção pelo SIMPLES, de acorda com lN RFB ne 1.234/2012 (se for o caso).

10. Apresentar medida judicial que comprove suspensão da retenção das contribuições e/ou impostos federais (se for o caso).

Maceió/AL, 31 de janeiro de 2018

Maria Franci a Silva Araújo Filha

(.,RL..
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Item Especificação Quant, Unidade
Valor

Unitário Valor Total

01

Contratação de profissional, com formação em psicologia para a execução
de encontros sernanais com os funcionários desse conselho por meio de
palestras educacionais e motivadoras.

R$ 6.000,00 R$ 6.000,00

Total Geral...... Rs 6.000,00

Local de entrega âs Nota Fiscal

Rua: Dona Tereza de Azevedo, ns 1.526, Pinheiro, CEP: 57.057-570, Maceió/AL
Tel.: (82) 3194-3030 e-mail: compras@crcal.org.br

retora Executiva

RubÍica

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA - ME
ENDEREÇO: Av. Fêrnãndes Lima, 1513 - Sala 20'l - Pinheiro - Maceió/AL - CEP: 57.057-450
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