PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
SMI Nº 02/2014
Objeto: Solicitação de Manifestação de Interesse para seleção de empresa especializada em
capacitação e treinamento visando à qualificação das equipes de operações, fiscalização,
planejamento e atendimento, relacionados ao trânsito do município do Recife/PE.
1. A Prefeitura Municipal do Recife, em razão do empréstimo junto ao Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento (doravante denominado "Banco Mundial") para cooperar
na execução do PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO
MUNICÍPIO DO RECIFE – SWAP EDUCAÇÃO, ACORDO DE EMPRÉSTIMO Nº BIRD 8168-BR,
pretende utilizar parte desse empréstimo para pagamentos de consultorias, em conformidade
com a Seleção e Contratação de Serviços Especializados em Capacitação e Treinamento para
Mutuários do Banco Mundial.
2. Convidamos empresas que demonstrem interesse na prestação de serviços especializados
em capacitação e treinamento, a encaminharem Carta com Manifestação de Interesse,
exclusivamente para Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano (endereço ao final), até as
17:00h do dia 28/03/2014, juntando o "PORTFÓLIO" e a documentação que demonstrem
experiência na realização de trabalhos semelhantes, conforme relacionado no item 5, abaixo.
3. A empresa será selecionada segundo as "Diretrizes para Seleção e Contratação de
Consultores Financiados por Empréstimos do BIRD e Créditos & Doações da AID pelos Mutuários
do Banco Mundial", versão de janeiro de 2011.
4. A presente contratação objetiva a qualificação das equipes de operações, fiscalização,
planejamento e atendimento dos servidores da CTTU do município do Recife/PE, visando:




Capacitar os agentes em operação do trânsito, garantindo a segurança dos usuários e
dos próprios agentes;
Padronizar postura e conduta dos agentes, com atenção para a administração de
conflitos e para a ética na fiscalização;
Reforçar a imagem de eficiência e capacidade técnica dos Agentes de Trânsito e
servidores da CTTU/ Recife junto à população.

5. Os cursos de treinamento e capacitação serão de curta duração e presencial de caráter
teórico e prático com aulas expositivas, exercícios, prática de operação em campo, incluindo
canalização com cones e cavaletes, dirigidos para o contexto de atuação dos servidores,
conforme os seguintes aspectos:
 Instituições e legislação;
 Postura, Conduta e Técnica dos Agentes;
 Fiscalização do Trânsito;
 Preenchimento do auto de infração;
 Operação do trânsito;
 Comportamento e atendimento / planejamento e programação de transporte.
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6.

A manifestação de interesse deverá conter pelo menos as seguintes informações:
 Prospecto de apresentação da Empresa;
 Descrição de trabalhos similares desenvolvidos e concluídos, com a data de
conclusão;
 Nome, telefone e e-mail de contato da pessoa responsável pela gestão nessas
empresas/instituições contratantes de trabalhos similares.

7.
Informações de contato Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano: Av. Cais do Apolo,
925 – 12º andar, Bairro do Recife – CEP: 50.030-903 – Recife - Pernambuco - Brasil, telefone: +55
81 33559490, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00 as 12h00 e das 14h00 as 18h00.
Recife, 13 de março de 2014.

RACHEL MATHIAS SOARES PONTES
Gerência Geral de Captação de Recursos
Coordenação Geral Projeto SWAp Recife
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