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Código

Especificação

Unidade Quantidade

Unitário Valor Total

00013864

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

1,00 169.000,000

00013865

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

1,00

50.622,000

169.000,00

50.622,00

Total do Lote: 219.622,00
Total Geral: 219.622,00
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