
PROCESSO N.º 23/2023 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

 1 – OBJETO:  
 Contratação de empresa especializada para realização de serviços de assessoria e consultoria para a 

reestruturação e elaboração do Plano de Carreira dos servidores que integram o Quadro Geral do Poder 

Executivo Municipal juntamente com cálculo de impacto orçamentário financeiro, e de legislação específica 

para contratação de pessoal por tempo determinado, a pedido da Secretaria de Administração e Gestão. 

 

2 - PRESTADORA DOS SERVIÇOS: 

Os serviços serão prestados pela empresa C. E. Sanches & Cia Ltda, inscrita no CNPJ sob nº  

13.427.177/0001-10, com sede na Rua Pasteur, nº 463, Conjunto 1304, Andar 13, Bairro Água Verde, 

Município de Curitiba/PR, Cep: 80.250-104. 

 

3 – JUSTIFICATIVA:  

O presente processo se justifica considerando a necessidade de um diagnóstico orçamentário e fiscal de 

longo prazo da despesa com servidores que integram o Quadro Geral do Poder Executivo Municipal, com 

indicadores que privilegia a aprendizagem e aumento da qualidade, fatores diretamente relacionados à formação 

e remuneração dos servidores. Justifica-se, assim, um detalhado “raio x” do atual quadro dos servidores do 

Município; dos eventuais impactos orçamentários e fiscais a longo prazo; bem como, cumprimento das 

disposições legais. 

 

4 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA CONTRATADA: 

PRODUTOS ATIVIDADES 
CRONOGRAMA / MÊS 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

CONTRATAÇÃO DE 

CONSULTORIA 

ESPECIALIZADA 

PARA REVISAO E 

ELABORAÇÃO DA 

NOVA LEI DE 

CARGOS E 

SALARIOS DO 

MUNICIPIO DE 

AGUDO. 

4.1. Análise das legislações municipais que 

estabelecem organização e evolução salarial 

dos servidores do quadro geral. 

    

4.2. Análise da estrutura de remuneração de 

servidores municipais do quadro geral. 

    

4.3. Diagnóstico e análise da vida funcional 

individual de cada servidor (do quadro geral) 

concursado do município e, ainda, da situação 

dos contratados e comissionados. 

    

4.4. Análise da evolução orçamentário-

financeira do município com observação da 

realização de receitas e despesas com pessoal 

para fins de cumprimento dos limites legais 

definidos pela LC 101/2000. 

    

4.5. Elaboração de diagnóstico da situação e 

despesa com pessoal da administração 

municipal nos últimos 5 anos e projeção de 

tendência considerando a situação atual, com 

os servidores do Quadro Geral (demais). 

    

4.6. Apresentação do diagnóstico e discussão 

com prefeito e equipe sobre alterações 

necessárias na estrutura de remuneração de 

pessoal do poder executivo municipal. 

    

4.7. Definição, pela administração municipal, 

de alterações na estrutura de remuneração de 

pessoal. 

    

4.8. Realização de cálculo de impacto de 

alterações utilizando um Simulador que 

permite calcular diferentes situações, em 

    



 

 

 

 

tempo real, projetando tendências para os 

próximos 8 anos. Possibilidade de realizar 

quantas simulações forem necessárias 

verificando o impacto individual e total na 

despesa com pessoal da administração 

municipal. 

4.9. Demonstração de evolução salarial 

individual, mês a mês ao longo de 8 (oito) 

próximos anos, de cada servidor (todas as 

áreas), confrontando a situação atual e as 

propostas de simulações, em tempo real. 

    

4.10. Elaboração de proposta de nova carreira 

para os servidores do quadro geral. 

    

4.11. Entrega de sugestão de anteprojeto de 

lei para o Plano de Carreira dos servidores do 

Quadro Geral. 

    

4.12. Entrega de Relatório com cálculo de 

impacto das novas carreiras com projeção de 

tendência de despesa total com pessoal e nas 

4 áreas para os próximos 8 anos. 

    

 

5 - PRODUTOS A SEREM ENTREGUES PELA EMPRESA CONTRATADA: 

PRODUTOS CRONOGRAMA / MÊS 

1 2 3 4 5 6 

1. Proposta de novo Plano de Carreira dos Servidores 

do Quadro Geral 
      

2. Anexos do Plano de Carreira       

3. Relatório de receitas e despesa com pessoal da 

situação atual com projeção de impacto para os 

próximos 8 anos 

      

4. Relatório de receitas e despesa com pessoal da 

situação proposta com projeção de impacto para os 

próximos 8 anos 

      

5. Relatório com sugestão de enquadramento dos 

servidores nos novos Planos de Carreira 
      

 

6 - PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES: 

a) 01 (um) Coordenador; 

b) 01 (um) Advogado;  

c) 01 (um) Administrador;  

d) 01 (um) Contador. 

 

7 - DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS: 

7.1. A conclusão dos serviços de assessoria e consultoria para a reestruturação e elaboração do Plano de 

Carreira dos servidores que integram o Quadro Geral do Poder Executivo Municipal juntamente com cálculo de 

impacto orçamentário financeiro, e de legislação específica para contratação de pessoal por tempo determinado, 

se efetivará quando a empresa cumprir todas as etapas previstas e descritas do serviço, oferecendo a Prefeitura 

Municipal de Agudo e Secretaria de Administração e Gestão, um relatório final de possibilidades e execuções 

necessárias para o cumprimento adequado da legislação vigente. 

 7.2. Havendo dúvidas e dificuldades no decorrer do serviço, estas deverão ser sanadas e liquidadas pela 

equipe de atendimento e suporte oferecido pela empresa contratada. 

 

8 - LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 O serviço deve ser prestado inloco ou online, conforme demanda.  

 



 

 

 

 

9 – VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

9.1. O pagamento ocorrerá em 03 (três) parcelas, de acordo com a conclusão das atividades 

desenvolvidas. 

9.1.1. A primeira parcela que corresponde à conclusão das etapas 4.1 a 4.7, será pago o percentual de 

40% do valor total, sendo R$ 25.360,00 (vinte e cinco mil, trezentos e sessenta reais), a serem pagos até o 5º 

(quinto) dia após a conclusão das etapas e apresentação da Nota Fiscal. 

9.1.2. A segunda parcela, que corresponde a conclusão das etapas 4.8 a 4.9, será pago o percentual de 

30% do valor total, sendo R$ 19.020,00 (dezenove mil e vinte reais), a serem pagos até o 5º (quinto) dia após a 

conclusão das etapas e apresentação da Nota Fiscal. 

9.1.3. A terceira parcela, que corresponde a conclusão das etapas 4.10 a 4.12, será pago o percentual de 

30% do valor total, sendo R$ 19.020,00 (dezenove mil e vinte reais), a serem pagos até o 5º (quinto) dia após a 

conclusão das etapas e apresentação da Nota Fiscal. 

9.2. O valor total será no valor de R$ 63.400,00 (sessenta e três mil e quatrocentos reais), estando 

inclusas todas as despesas com remuneração e encargos dos profissionais envolvidos, impostos, passagens e 

deslocamentos, hospedagem e alimentação. E, também, o uso de Simulador de impacto financeiro, de evolução 

salarial individual e de cálculo com projeções para os 08 (oito) próximos anos. 

9.3. Os pagamentos não sofrerão qualquer forma de reajuste. 

9.4.  Caso ocorra atraso do pagamento por parte da Contratante, incidirá sobre o valor em atraso o 

percentual de 1% (um por cento), a cada 30 dias. 

9.5. As retenções previdenciárias (INSS) e fiscais (ISSQN e IRRF) serão feitas na forma da Lei, pela 

Secretaria da Fazenda. Caso a empresa usufrua de algum benefício previsto em Lei, deverá apresentar 

documentação que comprove o mesmo. 

 

10 - DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS: 

A alteração dos preços para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato será 

por acordo entre as partes, na forma do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal 8.666/93 e posteriores 

alterações. 

 

11 - DA VIGÊNCIA: 

O Contrato a ser celebrado, terá vigência pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da ordem de início de 

serviços a ser expedida pela Secretaria de Administração e Gestão. 

 

12 – DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO: 

 O recebimento e fiscalização dos serviços serão efetuados pela Secretária de Administração e Gestão, 

Sra. Daniela Arguilar Camargo, na forma prevista nas Letras “a” e “b” do Inciso I do Artigo 73 da Lei Federal 

8.666/93 e posteriores alterações. 

 

13 – DO ORÇAMENTO: 

 A despesa decorrente do presente processo correrá por conta da seguinte dotação orçamentária: 

Secretaria Dotação Recurso 

Administração e Gestão 3442 001 

 

13 – FUNDAMENTO LEGAL:  
Artigo 25, II e § 1º, C/C Art. 13, V, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e posteriores 

alterações.                                            

 

Agudo, 28 de fevereiro de 2023. 

               

 

                      DANIELA ARGUILAR CAMARGO 

Secretária de Administração e Gestão 
 

 

 

 



 

 

 

 

Em face aos elementos contidos no presente processo que trata de Inexigibilidade de Licitação, diante 

da comprovação apresentada nos autos, de que os profissionais da empresa C. E. Sanches & Cia Ltda, possuem 

amplo conhecimento técnico para prestar serviços consultoria e assessoria para realização de serviços de 

assessoria e consultoria para a reestruturação e elaboração do Plano de Carreira dos servidores que integram o 

Quadro Geral do Poder Executivo Municipal juntamente com cálculo de impacto orçamentário financeiro, e de 

legislação específica para contratação de pessoal por tempo determinado, a pedido da Secretaria de 

Administração e Gestão.  

Além disso, comprovam o referido, a apresentação de diplomas em cursos de aperfeiçoamento nas 

respectivas áreas. Da mesma forma, sabe-se da experiência dos mencionados profissionais, diante de sua 

atuação, em várias municipalidades, em que prestam serviços de consultoria e assessoria no mesmo objeto de 

contratação do presente processo.  

Cumpre frisar, que o valor da contratação proposto pela empresa é compatível com o praticado no 

mercado. Em razão disso, reconheço ser inexigível, na espécie, a licitação, com base no art. 25, inciso II, 

combinado com o art. 13, inciso III, da Lei de Licitações.  

Autorizo a contratação e Ratifico o presente Processo de Inexigibilidade, com embasamento no artigo 

26 da Lei Federal nº 8.666/93 observada às demais cautelas legais.  

Publique-se a súmula deste despacho. 

                                      

 

Agudo, 28 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

LUIS HENRIQUE KITTEL 

Prefeito Municipal       


