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Processo n° 066/2017 - Dispensa nº 018/2017 
 

TERMO DE CONTRATO Nº 220/2017

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 
REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Termo de Contrato Administrativo que entre si fazem de 
um lado o Município de Itanhandu – MG e o Fundo 
Municipal de Saúde, devidamente autorizado pelo 
Processo Licitatório n.º 066/2017 – Modalidade 
Dispensa de Licitação nº. 018/2017 e de outro Instituto 
Brasileiro de Administração Municipal. 

Por este instrumento particular de contrato, de um lado, o Município de Itanhandu Estado de 
Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 18.186.718/0001-80, com Sede Administrativa nesta cidade na 
Praça Prefeito Amador Guedes, nº 165, CEP – 37.464-000, representado por seu Prefeito Municipal Sr. 
Evaldo Ribeiro de Barros, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 6.287.519 SSP/SP, 
inscrito no CPF sob o nº 581.261.048-72, domiciliado e residente à Rua Elisa nº 54, Centro, Itanhandu 
MG, CEP 37464-000, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal, doravante denominado simplesmente IBAM, pessoa jurídica de direito 
privado, associação civil de caráter educativo, científico e cultural, sem fins lucrativos, conforme 
estabelece seu Estatuto, reconhecido como de Utilidade Pública pelo Governo Federal (Decreto n° 34.661 
de 19 de novembro de 1953, ratificado pelos decretos s/n° de 27 de maio de 1992 e de 26 de agosto de 
1992) e pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro (Lei n° 2.149, de 04 de agosto de 1993), de fins 
filantrópicos pelo Conselho Nacional de Serviço Social (Certificado de 8 de maio de 1974), com inscrição 
também no Conselho Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro, registro no CNPJ sob o n° 
33.645.482/0001-96, sediado na Rua do Rosário, n° 72, com entrada pela Rua Buenos Aires, n° 19, 
Centro, Rio de Janeiro/RJ, neste ato representado pelo seu Superintendente Geral, Sr. Paulo Timm, 
portador da carteira de identidade n° 2.028.439-0 CRA/RJ e inscrito no CPF sob o n° 457.512.428-04, com 
fulcro e nos termos do PROCESSO LICITATÓRIO N.º 057/2017 - MODALIDADE DISPENSA N.º 
016/2017 e nos termos do inciso XIII do art. 24 da Lei Federal Nº 8.666/93, com suas posteriores 
alterações, fica justo e contratado o que neste instrumento se dispõe, que será pelas partes cumprido, em 
conformidade com  as cláusulas e condições abaixo especificadas: 
 

DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 1.1 - O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 
REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITANHANDU. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: 2.1 – Os serviços de responsabilidade do IBAM, mencionados na Cláusula 
Primeira deste contrato, serão desenvolvidos de acordo com as orientações técnicas e metodológicas 
descritas na proposta enviada à CONTRATANTE, datada de 29 de março de 2017, que passam a integrar 
o presente contrato. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: 3.1 – Os produtos elaborados em função deste Contrato são de uso restrito da 
CONTRATANTE e não poderão ser cedidos, sob qualquer forma, a terceiros, sem a autorização expressa 
do IBAM. 
 
CLÁUSULA QUARTA: 4.1 – O IBAM poderá, para a execução dos trabalhos ou de suas etapas, utilizar 
especialistas individuais ou pessoas jurídicas de renomada reputação técnica, caso em que se 
responsabilizará por seus resultados finais. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

CLÁUSULA QUINTA: 5.1 - Sem prejuízo das disposições previstas em lei obrigar-se-á a 
CONTRATADA a: 
5.1 – Realizar os projetos segundo os prazos e as metodologias previstas; 
5.2 – Cobrir os custos dos trabalhos de sua equipe técnico-administrativa, necessários à realização das 
tarefas, inclusive os relativos a salários e encargos sociais, trabalhistas e previdenciários; 
5.3 – Arcar com as despesas de hospedagem e alimentação dos seus técnicos no Município de Itanhandu, 
bem como os gastos de locomoção dos mesmos; 
5.4 – Responsabilizar-se pelos transportes terrestres dos seus técnicos no trecho entre o Rio de Janeiro/São 
Lourenço/Rio de Janeiro, bem como pelas despesas com hospedagem dos mesmos no Município de 
Itanhandu; 
5.5 – O IBAM assessorará a Prefeitura, junto à Câmara Municipal, na apresentação dos Projetos de Leis 
dispondo sobre a Estrutura Administrativa, o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura 
Municipal e o Estatuto e Plano de Carreiras e Remuneração do Magistério Público Municipal, caso tal 
providência seja solicitada pelo Chefe do Executivo; 
 

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VALORES E FORMA DE PAGAMENTO 

CLÁUSULA SEXTA: 6.1 - Projeto 1 – Reestruturação Administrativa 
6.1.1 - OBJETIVOS 
a) Redefinir a estrutura organizacional da administração direta da Prefeitura Municipal de Itanhandu, 
visando adequá-la ao desempenho de suas finalidades, face às demandas da população e aos objetivos e 
programas de ação governamental do Município; 
b) Conferir maior eficiência gerencial à administração municipal, a partir da clara definição das atribuições 
e responsabilidades de seus órgãos internos e respectivas chefias e do estabelecimento de instrumentos de 
coordenação, controle e agilização de suas ações; 
c) Estabelecer mecanismos de aproximação entre governo e população, conforme os preceitos 
constitucionais, visando a melhor gestão dos recursos e serviços públicos. 
 
6.1.2 - PRODUTOS 
a) Anteprojeto de Lei de Estrutura Administrativa, estabelecendo a organização básica da administração 
direta da Prefeitura, suas competências, desdobramentos, diretrizes e princípios norteadores de sua 
atuação, bem como relacionando os cargos em comissão, ordenados por símbolos, acompanhados de seus 
respectivos quantitativos e níveis de vencimentos. 
b) Projeto de Regimento Interno, que detalhará a estrutura prevista no Anteprojeto de Lei, a partir da 
definição das atribuições de suas unidades administrativas, suas articulações e relações interinstitucionais. 
 
6.1.3 - ETAPAS, PRAZOS E LOCAIS DE REALIZAÇÃO 
Os trabalhos relativos a esse Projeto terão a duração de 25 (vinte e cinco) dias úteis e serão desenvolvidos 
em 4 (quatro) etapas, descritas a seguir: 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU 

Praça Prefeito Amador Guedes, 165 - Centro - 37464000 - Itanhandu MG 
Email: licitacao@itanhandu.mg.gov.br - www.itanhandu.mg.gov.br 

TEL: (35) 3361 2000 / FAX: (35) 3361 3857 

1ª Etapa – Levantamentos iniciais 
Nesta etapa, a Prefeitura deverá enviar, previamente, ao IBAM um exemplar da Lei de Estrutura 

Administrativa e do Regimento Interno, com as alterações deles decorrentes, acompanhados dos 
respectivos cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, com seus quantitativos, símbolos e 
níveis de vencimentos para que possam ser analisadas pelo técnico do Instituto. 

A Prefeitura Municipal de Itanhandu deverá executar as atividades desta etapa no período de 05
(cinco) dias. Uma vez concluído o levantamento, a Prefeitura deverá remeter ao IBAM, pelo correio, toda 
a documentação citada. 

 
2ª Etapa – Elaboração das versões preliminares do Anteprojeto de Lei de Estrutura Administrativa 
e do Projeto de Regimento Interno 

Com base nas informações encaminhadas pela Prefeitura Municipal, serão elaboradas as versões 
preliminares do Anteprojeto de Lei de Estrutura Administrativa e do Projeto de Regimento Interno da 
Prefeitura Municipal de Itanhandu. 

O Anteprojeto de Lei de Estrutura Administrativa incluirá, além da nova organização 
administrativa, as competências dos órgãos de primeiro escalão e a definição de suas unidades internas, 
bem como os cargos de direção e chefia correspondentes. 

No Regimento Interno serão alinhadas as competências e atribuições próprias de cada um dos 
órgãos da nova estrutura, com base nos preceitos contidos no Anteprojeto de Lei, de forma a favorecer a 
maior eficiência gerencial da administração municipal e melhor articulação e integração entre seus orgãos 
e as demais esferas de governo. 
Duração: 12 (doze) dias úteis 
Local: IBAM 
 
3ª Etapa – Apresentação e discussão com as autoridades e dirigentes municipais das versões 
preliminares dos documentos 

Nesta fase serão apresentadas e discutidas com as autoridades e dirigentes municipais a versão 
preliminar dos documentos. Pretende-se que este processo tenha a adesão de todas as unidades 
administrativas da Prefeitura, e que se realize através de encontros setoriais nos órgãos municipais, para 
maior absorção do conteúdo das propostas apresentadas. 
Duração: 05 (cinco) dias úteis 
Local: Município de Itanhandu 
 
4ª Etapa – Elaboração e entrega das versões finais do Anteprojeto de Lei de Estrutura 
Administrativa e do Projeto de Regimento Interno 

Nesta etapa serão finalizados os dois documentos, incorporando os ajustes decorrentes das 
discussões realizadas na etapa anterior. 
Duração: 08 (oito) dias úteis 
Local: IBAM 

Uma vez finalizado, o Projeto de Reestruturação Administrativa será enviado, por correio, à 
Prefeitura Municipal de Itanhandu, ocasião em que dar-se-á por concluído o Projeto. 
 
6.1.4 - EQUIPE TÉCNICA 
Para a execução do Projeto de Reestruturação Administrativa, descrito nesta Proposta, o IBAM alocará 01 
(um) especialista em Governo e Administração Municipal. O Instituto mobilizará, ainda, sua equipe 
técnica de apoio para as consultorias especiais necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos. 

 
6.1.5 - ORÇAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO 

A assessoria técnica apresentada nesta Proposta está orçada em R$ R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil 
e quinhentos reais). Caso o Projeto seja contratado, a forma de pagamento deverá ser a seguinte: 
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a) uma parcela de R$ 28.400,00 (vinte e oito mil e quatrocentos reais), na conclusão da segunda etapa, 
quando da elaboração das versões preliminares do Anteprojeto de Lei de Estrutura Administrativa e do 
Projeto de Regimento Interno, previsto nesta proposta; 
b) uma parcela de R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais), contra a entrega das versões finais do Anteprojeto de 
Lei de Estrutura Administrativa e do Projeto de Regimento Interno, previsto nesta proposta. 

Os pagamentos aqui mencionados serão efetuados pela Prefeitura Municipal mediante 
apresentação das respectivas faturas pelo IBAM e não estão condicionados à aprovação do Projeto de Lei 
de Estrutura Administrativa pela Câmara Municipal. 
 
6.2 - Projeto 2 – Plano de cargos, carreiras e vencimentos e sistema de avaliação de desempenho 
6.2.1 - OBJETIVOS 
a) Reclassificar os cargos e os vencimentos do pessoal da Prefeitura Municipal de Itanhandu e corrigir as 
distorções funcionais e de remuneração porventura existentes; 
b) Assegurar à Prefeitura condições para atrair e manter pessoal qualificado e motivá-lo no sentido de um  
constante aprimoramento do seu desempenho funcional; 
c) Definir o sistema de avaliação de desempenho dos servidores estáveis. 
 
6.2.2 - PRODUTOS 
a) Anteprojeto de Lei dispondo sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores da  
Prefeitura, propondo uma nova estrutura de cargos, disciplinando o processo de recrutamento e seleção, 
definindo as perspectivas de desenvolvimento funcional e, ainda, incluindo descrições sumárias, 
atribuições típicas e requisitos de escolaridade, experiência e habilitação legal para provimento dos cargos 
públicos. 
b) Minuta de Decreto regulamentando o Sistema de Avaliação de Desempenho. O IBAM elaborará, 
também, as normas e diretrizes para o enquadramento dos servidores orientando a Prefeitura sobre como 
efetuá-lo na estrutura de cargos a serem propostas. 

Observação: O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal 
não abrange o pessoal da educação, administração indireta e fundacional, que devem 
ser objeto de projeto específico. 
 

6.2.3 - ETAPAS, PRAZOS E LOCAIS DE REALIZAÇÃO 
Os trabalhos relativos a este Projeto terão a duração de 25 (vinte e cinco) dias úteis e serão desenvolvidos 
em 5 (cinco) etapas, descritas a seguir: 
 
1ª Etapa - Levantamentos iniciais 
Essa etapa terá como objetivo recolher dados que permitam ao técnico do IBAM identificar a situação 
atual do pessoal da Prefeitura Municipal de Itanhandu. O levantamento de dados e informações será 
efetuado pelos técnicos da Prefeitura através das seguintes atividades: 
a) aplicação do censo dos servidores, através de modelo de questionário elaborado pelo IBAM, cujo 
objetivo é identificar a situação funcional de cada um dos mesmos; 
b) levantamento da legislação e de todas as demais normas que disponham sobre pessoal e sobre 
organização administrativa da Prefeitura; 
c) aplicação de questionários à equipe gestora da Prefeitura para diagnóstico da realidade do atual quadro 
de pessoal da Prefeitura, identificação dos cargos necessários, levantamento de distorções e demais 
informações referentes ao Projeto. 

A Prefeitura Municipal de Itanhandu deverá executar as atividades desta etapa no período de 05
(cinco) dias a contar da data de recebimento dos questionários de levantamento elaborados pelo IBAM. 
Uma vez concluído o levantamento, a Prefeitura deverá remeter ao IBAM, pelo correio, os questionários 
preenchidos e a legislação compilada. 

 
2ª Etapa - Análise dos dados do censo, dos questionários dos gestores e da legislação municipal 
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Nessa etapa através das análises dos dados do censo e dos questionários dos gestores, bem como da 
legislação municipal, serão identificados: 
a) situação funcional de cada servidor da Prefeitura; 
b) direitos adquiridos pelos servidores da Prefeitura que deverão ser respeitados no Plano de Cargos e 
Carreiras; 
c) elenco de cargos necessários ao funcionamento dos diversos órgãos da Prefeitura; 
d) atribuições dos cargos, bem como requisitos ou exigências para o seu provimento; 
e) hierarquia dos cargos, definida a partir das atribuições e dos requisitos necessários para o seu 
provimento e desempenho. 
Duração: 05 (cinco) dias úteis 
Local: IBAM 
 
3ª Etapa - Elaboração das versões preliminares do Anteprojeto de Lei do Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos e da Minuta de Decreto do Sistema de Avaliação de Desempenho 

Nessa etapa será elaborada a versão preliminar do Anteprojeto de Lei do Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos, propondo uma nova estrutura de carreiras, a criação de novos cargos e a extinção 
dos considerados inadequados, bem como a instituição das atividades de treinamento e aperfeiçoamento do  
pessoal da Prefeitura. 

Ênfase especial será dada à descrição das atribuições típicas, às especificações dos cargos de 
provimento efetivo, aos requisitos mínimos para seu provimento e às perspectivas de desenvolvimento 
funcional. 

A descrição das atribuições dos cargos realizar-se-á, sempre que possível, à luz do funcionograma 
de cada unidade administrativa da Prefeitura. As especificações serão determinadas através de cuidadoso 
exame dos elementos constitutivos de cada classe. Os requisitos mínimos para provimento das classes 
serão estabelecidos com base no conteúdo de cada cargo. Nesta etapa, também será elaborada a versão 
preliminar da Minuta de Decreto do Sistema de Avaliação de Desempenho dos servidores estáveis da 
Prefeitura Municipal, indicando os avaliadores, o processo e o prazo de avaliação, os formulários e a 
definição dos fatores de avaliação. 
Duração: 10 (dez) dias úteis 
Local: IBAM 
 
4ª Etapa – Apresentação e discussão das versões preliminares do Anteprojeto de Lei do Plano de 
Cargos, Carreiras e Vencimentos e da Minuta de Decreto do Sistema de Avaliação de Desempenho 

Nessa etapa será apresentada e discutida com as autoridades locais a versão preliminar do 
Anteprojeto de Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos e da Minuta de Decreto do Sistema de 
Avaliação de Desempenho. 

Dando sequência a esse processo, será realizada uma oficina de trabalho onde o técnico do IBAM 
apresentará e debaterá com os dirigentes e técnicos da Prefeitura a estruturação das carreiras, a 
hierarquização de cargos proposta pelo Instituto e serão estabelecidas as normas gerais de avaliação de 
desempenho que mais se adéqüem aos seus interesses. Nessa etapa será definida, juntamente com o 
Prefeito e sua assessoria, a política de remuneração dos servidores, compatível com os recursos 
financeiros da Prefeitura. 

Ainda nessa etapa será realizada palestra ou oficina de trabalho objetivando a mobilização e a 
sensibilização dos servidores, dos membros da equipe gestora da Prefeitura e dos representantes de 
associações de classe onde serão expostos os objetivos do Plano de Cargos e Carreiras e dirimidas as 
dúvidas surgidas. 

Caberá a Prefeitura, mediante orientação do técnico do IBAM, proceder a validação das descrições 
dos cargos. A Prefeitura deverá desenvolver esta atividade em até 10 (dez) dias a contar da data de 
fornecimento das orientações. 
Duração: 05 (cinco) dias úteis 
Local: Município de Itanhandu  
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5ª Etapa – Elaboração das versões finais do Anteprojeto de Lei do Plano de Cargos, Carreiras e 
Vencimentos e da Minuta de Decreto do Sistema de Avaliação de Desempenho 

Nessa etapa serão elaboradas as versões finais do Anteprojeto de Lei do Plano de Cargos, Carreiras 
e Vencimentos e da Minuta de Decreto regulamentando o Sistema de Avaliação de Desempenho, 
incorporando-se os ajustes procedidos na etapa anterior. 
Duração: 05 (cinco) dias úteis 
Local: IBAM 

Uma vez finalizado, o Projeto de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos e Sistema de 
Avaliação de Desempenho será enviado, por correio, à Prefeitura Municipal de Itanhandu, ocasião em que 
dar-se-á por concluído o Projeto. 

 
6.2.4 - EQUIPE TÉCNICA 

Para a execução do Projeto de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos e Sistema de Avaliação 
de Desempenho, descrito nesta Proposta, o IBAM alocará 01 (um) especialista em Administração de 
Recursos Humanos. 

O Instituto mobilizará, ainda, sua equipe técnica de apoio para as consultorias especiais necessárias 
ao desenvolvimento dos trabalhos. 

 
6.2.5 - ORÇAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO 
A assessoria técnica apresentada nesta proposta está orçada em R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos 
reais). Caso o Projeto seja contratado, a forma de pagamento deverá ser a seguinte: 
a) uma parcela de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), na conclusão da quarta etapa do 
Projeto, quando da apresentação e discussão da versão preliminar do Anteprojeto de Lei do Plano de 
Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal, previsto nesta proposta; 
b) uma parcela de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), contra a entrega das versões finais do 
Anteprojeto de Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos e da Minuta de Decreto regulamentando 
o Sistema de Avaliação de Desempenho, previsto nesta proposta. 

Os pagamentos aqui mencionados serão efetuados pela Prefeitura Municipal mediante 
apresentação das respectivas faturas pelo IBAM e não estão condicionados à aprovação do Anteprojeto de 
Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Itanhandu pela Câmara 
Municipal. 
 
6.3 - Projeto 3 – Estatuto e plano de carreira e remuneração e sistema de avaliação de  desempenho 
do Magistério Público Municipal 
 
6.3.1 - OBJETIVOS 
a) Reformular a legislação que regulamenta a relação jurídico-funcional entre a Prefeitura Municipal de 
Itanhandu e seus servidores que atuam no campo da educação, visando a criação de instrumentos  capazes 
de atrair e manter pessoal qualificado para o Quadro de Pessoal do Magistério Municipal; 
b) Reestruturar o quadro de servidores municipais da área de educação do Município de Itanhandu,  
visando propiciar, sobretudo, a valorização do pessoal docente, através da proposição de normas sobre a 
regulamentação da carreira em nível local, e objetivando assegurar ao Governo Municipal, condições de 
motivar os servidores através de um constante aprimoramento de seu desempenho funcional. 
 
6.3.2 - PRODUTO 
a) Anteprojeto de Lei dispondo sobre o Estatuto e o Plano de Carreiras e Remuneração do Magistério 
Público Municipal propondo uma nova estrutura para as carreiras, disciplinando o processo de 
recrutamento e seleção, definindo os critérios de desenvolvimento funcional, aí incluída as diretrizes e 
normas gerais de avaliação de desempenho, e, ainda, as descrições sumárias, atribuições típicas e 
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requisitos de escolaridade, experiência e habilitação legal para o preenchimento dos cargos do Quadro do 
Magistério Municipal. 
b) O Instituto elaborará, também, as normas e diretrizes gerais para o enquadramento do pessoal do 
Magistério, orientando a Secretaria Municipal de Educação sobre como efetuá-lo. 
 
6.3.3 - ETAPAS, PRAZOS E LOCAIS DE REALIZAÇÃO 
Os trabalhos relativos a este Projeto terão a duração de 20 (vinte) dias úteis e serão desenvolvidos em 3 
(três) etapas, descritas a seguir: 
 
1ª Etapa - Análise da legislação e elaboração da versão preliminar do Estatuto e Plano de Carreiras 
e Remuneração do Magistério 

Nesta etapa, após detalhado exame da legislação do Magistério em vigor, tabulação e apuração do 
Censo destinado aos ocupantes dos cargos de Professor e de Pedagogo e análise do questionário destinado 
ao Secretário de Educação para diagnóstico da realidade do atual quadro de pessoal da Secretaria, será 
elaborada uma minuta do Anteprojeto de Lei do Estatuto e Plano de Carreiras e Remuneração do 
Magistério. Nesse sentido, a Prefeitura deverá previamente enviar ao Instituto o material indicado para a 
consecução desta etapa. 

Observação: A aplicação do censo dos servidores do Magistério ficará a cargo da 
Secretaria Municipal de Educação que reproduzirá o formulário do censo a partir 
de modelo fornecido pelo IBAM. 

Duração: 10 (dez) dias úteis 
Local: IBAM 
 
2ª Etapa - Apresentação e discussão da versão preliminar do Anteprojeto de Lei do Estatuto e Plano 
de Carreiras e Remuneração do Magistério Público Municipal 
Nessa etapa será apresentada e discutida com as autoridades locais a versão preliminar do Anteprojeto de 
Lei do Estatuto e Plano de Carreiras e Remuneração do Magistério Público Municipal. Também nesta 
etapa será definida, juntamente com o Prefeito e sua assessoria, a política de remuneração a ser dotada 
para o Magistério, compatível com os recursos financeiros da Prefeitura. 
Duração: 04 (quatro) dias úteis 
Local: Município de Itanhandu 
 
3ª Etapa - Elaboração da versão final do Anteprojeto de Lei do Estatuto e Plano de Carreira e 
Remuneração do Magistério Público Municipal 
Nessa etapa será elaborada a versão final do Anteprojeto de Lei do Estatuto e Plano de Carreira e 
Remuneração do Magistério Público Municipal, ocasião em que serão realizados os ajustes discutidos com 
as autoridades locais. 
Duração: 06 (seis) dias úteis 
Local: IBAM 

Uma vez finalizado, o Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração e Sistema de Avaliação de 
Desempenho do Magistério Público Municipal, será enviado, por correio, à Secretária Municipal de  
educação, ocasião em que dar-se-á por concluído o Projeto. 

 
6.3.4 - EQUIPE TÉCNICA 

Para a execução do Projeto de Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração e Sistema de Avaliação 
de Desempenho do Magistério Público Municipal, descrito nesta proposta, o IBAM alocará 01 (um)  
especialista em Administração de Recursos Humanos. 

O Instituto mobilizará, ainda, sua equipe técnica de apoio para as consultorias especiais necessárias 
ao desenvolvimento dos trabalhos. 

 
6.3.5 - ORÇAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU 

Praça Prefeito Amador Guedes, 165 - Centro - 37464000 - Itanhandu MG 
Email: licitacao@itanhandu.mg.gov.br - www.itanhandu.mg.gov.br 

TEL: (35) 3361 2000 / FAX: (35) 3361 3857 

A assessoria técnica apresentada nesta proposta está orçada em R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e 
duzentos reais). Caso o Projeto seja contratado, a forma de pagamento deverá ser a seguinte: 
a) uma parcela de R$ 20.160,00 (vinte mil, cento e sessenta reais), na conclusão da segunda etapa do 
Projeto, quando da apresentação e discussão da versão preliminar do Anteprojeto de Lei do Estatuto e 
Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal, previsto nesta proposta; 
b) uma parcela de R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais), contra a entrega da versão final do Projeto de 
Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração e Sistema de Avaliação de Desempenho do Magistério 
Público Municipal, previsto nesta proposta. 

Os pagamentos aqui mencionados serão efetuados pela Prefeitura Municipal mediante 
apresentação das respectivas faturas pelo IBAM e não estão condicionados à aprovação do Anteprojeto de 
Lei dispondo sobre o Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de 
Itanhandu, pela Câmara Municipal. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: - Os Projetos serão iniciados a partir do 10º (décimo) dia útil após o recebimento 
pelo IBAM, do contrato que decorrer desta proposta, devidamente assinado, e da cópia de sua publicação. 
 

DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

CLÁUSULA OITAVA:- O valor total deste contrato é de R$ 82.000,00 (Oitenta e dois mil reais). 
 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

CLÁUSULA NONA: 9.1 – Sem prejuízo das disposições previstas em lei obrigar-se a 
CONTRATANTE a: 
9.1.1 – A Prefeitura será responsável pelos transportes terrestre dos técnicos do IBAM no trecho entre o 
Município de São Lourenço e de Itanhandu, bem como pelos deslocamentos dos mesmos dentro do 
Município a serviço dos Projetos; 
9.1.2 – Na hipótese do previsto no item 5.5 do presente contrato, a prefeitura arcará com os gastos de 
locomoção terrestre, bem como hospedagem dos técnicos do IBAM no Município, por um período 
aproximado de 2 (dois) dias úteis. 
 

DOS ENCARGOS SOCIAIS 

CLÁSULA DÉCIMA: 10.1 - A CONTRATADA se obriga a manter sob sua exclusiva conta todos os 
servidores e empregados nos serviços, que deverão estar por ela segurados contra riscos de acidentes de 
trabalho, observadas, também, as prescrições das Leis Trabalhistas e Previdência Social, seus 
regulamentos e portarias, ficando a CONTRATADA como única e exclusiva responsável por todas as 
infrações em que incorrer. 
 

DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 11.1 - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, 
em caso de rescisão administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

DA RESCISÃO, ALTERAÇÕES E SUPRESSÕES 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:- A rescisão deste instrumento poderá ser efetivada, caso ocorra os 
motivos mencionados nos art. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, com comunicação por escrito, 
entregue, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, reger-se-á no disposto do art. 79. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:- Este contrato administrativo poderá sofrer alterações e/ou 
supressões, em forma de Termos Aditivos, em conformidade com os arts. 57 e 65 da referida Lei. 
 

DO RECONHECIMENTO E DAS PENALIDADES 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:- A CONTRATADA declara reconhecer os direitos da Administração, 
em caso de Rescisão Administrativa, o disposto no art. 77, bem como, o descumprimento, devidamente 
comprovado, total e/ou parcial, de qualquer das obrigações estabelecidas neste instrumento, sujeitará às 
partes, as sanções previstas na Lei Nº 8.666/93 e suas alterações e outras normas que regem a 
Administração Pública. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:-  Das Penalidades: 
15.1 - A adjudicatária que, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar 
documentos solicitados ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido 
de licitar e contratar com a Administração Pública do Estado pelo prazo de até 2 (dois) anos, e, quando 
suspenso, descredenciado dos sistemas de cadastramento onde estiver inscrita, sem prejuízo das multas 
aplicáveis e demais cominações legais. 
 
15.2 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da 
CONTRATADA, sujeitando-se às seguintes penalidades: 

a) advertência por escrito, para entregas com atraso ou em desacordo com o estabelecido; 
b) multa: 10% (Dez por cento) do valor da proposta, no caso da adjudicatária, injustificadamente, 
desistir do fornecimento ou recusar-se à retirada desta. 
c) – multa: 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de rescisão unilateral do 
mesmo. 
d) diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do produto/serviço entregue se o atraso for 
de até 10 (dez) dias; 
e) diária de 0,2% (dois décimo por cento) sobre o valor do produto/serviço entregue se o atraso for 
superior a 10 (dez) dias ou até 20 (vinte) dias; 
f) diária de 0,3% (três décimo por cento) sobre o valor do produto/serviço entregue se o atraso for 
superior a 20 (vinte) dias ou até 30 (trinta) dias; 
g) 10% (dez por cento) fixo sobre o valor do produto/serviço entregue se o atraso for superior a 30 
(trinta) dias ou até 45(quarenta e cinco) dias; 
h) 15% (quinze por cento) fixo sobre o valor do produto/serviço entregue se o atraso for superior a 
45 (quarenta e cinco) dias ou até 60(sessenta) dias; 
i) 20% (vinte por cento) fixo sobre o valor do produto/serviço entregue se o atraso for superior a 60 
(sessenta) dias. 
j) impedimento de contratar com o Município de Itanhandu, por até 02 anos. 
h) – declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública. 
 

15.3 - As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do 
descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa. 

12.3.1 – Será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação do ato, o prazo para manifestação. 
 

15.4 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força 
maior ou caso fortuito. 
 
15.5 - Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito aqueles constantes no art. 393 do Código 
Civil Brasileiro. 
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15.6 – Nas hipóteses em que o “Caso Fortuito ou Força Maior” forem aceitos, poderão ser prorrogados os 
demais prazos, automaticamente, por tantos dias quantos durarem as causas impeditivas, não se lhes 
aplicando quaisquer multas. 

 

DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: - Qualquer dano físico ou material ocasionado a terceiros, por ocasião da 
execução dos serviços, objeto deste instrumento, é de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
 

DOS CASOS OMISSOS E DO FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:- Nos casos omissos e não previstos neste contrato administrativo, serão 
aplicadas as normas e regulamentações vigentes, que também prevalecerão quando houver conflitos em 
suas Cláusulas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:- As partes elegem do Foro da Comarca de Itanhandu - MG, para dirimir 
as questões decorrentes deste instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
 

E assim, ajustados e contratados na melhor forma de direito, as partes por seus representantes 
legais, assinam o presente contrato administrativo, em duas vias de igual teor e forma para um só e 
jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 
 

Itanhandu, 21 de Junho de 2017. 
 

____________________________________ 
C O N T R A T A N T E

Evaldo Ribeiro de Barros 
 PREFEITO MUNICIPAL 

____________________________________ 
C O N T R A T A D O

Paulo Timm 
INSTITUTO BRASILEIRO DE 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 

________________________________ 
Dr. Gustavo Levenhagen Moura 

ASSESSOR JURÍDICO – OAB/MG 61.146 
TESTEMUNHAS: 
 
____________________________________ 

CPF: _________________________________ 

_______________________________________ 

CPF: ___________________________________ 


