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Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

00001 - G  L  O  B  A  L

Código

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO
DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS
PREF. MUN. COLATINA
Contratação de empresa especializada para
Elaboração do Plano de Cargos e Carreiras da
Prefeitura Municipal de Colatina, compreendendo:
Levantamento de dados e   análise do perfil e das
atribuições desenvolvidas pelos servidores
municipais; Descrição   de cargos; Avaliação dos
cargos; Pesquisa de salários; Construção da política
salarial; Elaboração da estrutura salarial; Entrega da
minuta do Projeto de Lei do Plano de Cargos,
Carreiras e Salários, acompanhada dos estudos de
impacto financeiro-orçamentário, bem como da
minuta de decreto para o processo de avaliação de
desempenho.

-

SERV 100001 00013864

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS
Contratação de empresa especializada para
Reestruturação Organizacional das Secretarias
Municipais da Prefeitura de Colatina, compreendendo:
Análise e diagnóstico da estrutura organizacional
atualmente utilizada com base nas legislações
vigentes; Realização de reunião técnica com chefe
do poder executivo acompanhado de seus técnicos
e assessores para alinhamento e definição de
diretrizes a serem adotadas na execução dos
trabalhos, bem como identificar os nós críticos na
visão interna da instituição; Apresentação e entrega
do Diagnóstico e da apresentação de Plano de
Trabalho do Projeto, em que estarão previstas todas
as fases de execução do projeto; Apresentação da
proposição dos organogramas das Secretarias
Municipais; Apresentação das atribuições de cada
Secretaria Municipal; Apresentação das revisões do
organograma e das atribuições de cada Secretaria
Municipal; Apresentação da estrutura de cargo
comissionado e função gratificada; Apresentação da
minuta do projeto de lei com a reforma administrativa,
compreendendo a leitura de artigo por artigo do
produto final.

-

SERV 100002 00013865

Total do Lote

Total Geral do(s) Lote(s)
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