
 

 

 
ANEXO I  

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para revisão e implementação de modificações no 
atual Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC, acrescida de Pesquisa Salarial que subsidie as 
modificações, de modo a identificar e corrigir as distorções existentes no PCCS atual. 

2. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 Pesquisa de Remuneração e Benefícios 

 De até 20 Funções diferentes; 
 Com pelo menos 10 (dez) empresas respondentes, do tipo Órgãos Públicos 

Federais; 
 Coleta de Dados preferencialmente presencial em cada uma das empresas 

respondentes; 
 A análise, a tabulação e a apresentação dos resultados da pesquisa deverão ser 

através de tabelas que mostrem a posição dos salários e remuneração total, 
comparando com os valores do mercado.  

 Os relatórios deverão ser apresentados em meio digital, contendo: 
o Comparativo entre as funções; 
o Salários por função/frequência; 
o Distribuição salarial, apresentando pelo menos: menor e maior salário, 

média aritmética ponderada, 1º quartil, 2º quartil (mediana), 3º quartil, 
frequências totais e frequências usadas; 

o Remuneração variável; 
o Variações de nomenclaturas de títulos de cargos e de benefícios, 

agrupados por similaridade; 
o Disponibilização de relatório com o resultado da pesquisa para cada 

empresa participante, sem custo e sem identificação das empresas. 

2.2 Análise do Plano de Cargos, Carreiras e Salários Atual 

 Para até 15 cargos 
 Diagnóstico do Conselho (objetivos, serviços, estrutura de cargos, etc.), com 

consequente emissão de parecer identificando os aspectos críticos, favoráveis e 
passíveis de alteração do atual PCCS no que se refere à estrutura de cargos, 
levando em consideração os seguintes itens, no mínimo:  
a) Normativa jurídica que rege as relações trabalhistas dos empregados públicos 
celetistas; 



 

 

b) A estrutura das carreiras atuais (remuneração, requisitos, atividades, tabelas 
salariais, progressão, promoção);  
c) Formas de progressão (promoção, avaliação de desempenho, periodicidade, 
aplicabilidade);  

2.3 – Estruturação do Novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários 

 Inclusão e/ou correção dos Cargos de acordo com a nova estrutura 
organizacional, analisando e criticando o Organograma vigente e as práticas de 
gestão que impactam diretamente na administração de cargos e salários, tendo 
como resultado: 

o Identificação e Descrição de Funções;  
o Mapeamento das Competências Comportamentais da Organização;  
o Mapeamento das Competências Técnicas e Comportamentais de cada 

Função;  
o Avaliação das Competências Técnicas e Comportamentais dos 

Colaboradores;  
o Delimitação de atribuições, deveres e responsabilidades inerentes a cada 

cargo;  
o Delimitação de especificações e perfis dos cargos de carreira; 
o Retirada das especificações e perfis dos cargos em comissão;  
o Agrupamento de cargos similares numa nomenclatura unificada; 
o Estudo de Enquadramento dos Colaboradores;  

 
 Revisão dos requisitos mínimos para ingresso nas carreiras, das classes e níveis 

salariais: Tomando por base as exigências do PCCS vigente, apresentar nova 
estrutura de carreiras, buscando corrigir as eventuais distorções constatadas; 

o Definição de estrutura salarial; 
o Elaboração da Política de Remuneração e Estrutura de Carreira. 
o Incentivo financeiro à qualificação dos funcionários de modo que 

contemple, quando diretamente ligados às atribuições do cargo, os 
seguintes títulos: Graduação; Especialização; Mestrado; Doutorado; Pós-
Doutorado. 

 Desenvolvimento de políticas de capacitação contínua e periódica dos cargos; 

2.4 - Revisão da Progressão por merecimento 

 Definição de nova Política Salarial: 
o com nova metodologia de avaliação de desempenho,  
o com critérios claros e objetivos, de modo a dar transparência e 

exequibilidade ao procedimento de avaliação, 
o que suprima a autoavaliação OU que desestimule o funcionário a fazer 

autoavaliação superestimada e fora da realidade; 
 Criação de indicadores qualitativos e quantitativos de fácil acompanhamento e 

mensuração para subsídio às avaliações feitas pelos avaliadores.  

2.5 - Elaboração de Políticas do Plano 

 Estabelecer critérios para o Enquadramento Funcional; 
 Estabelecer critérios para o Enquadramento Salarial;  



 

 

 Definição de diretrizes dos processos de administração de cargos, salários e 
carreira;  

 Normatização dos processos de administração de cargos, salários e carreira;  

2.6   - Aprovação e enquadramento funcional do novo PCCS 

 Elaboração do Manual do PCCS, com formatos distintos para avaliados e 
avaliadores; 

 Apresentação do manual aos dirigentes; 
 Estudo de custos e impacto financeiro na folha de pagamento; 
 Aprovação pela Gerência Geral, Presidência e Plenária; 
 Enquadramento Funcional /Salarial;  
 Aprovação das normas pelo CAU/SC; 
 Aprovação do PCCS junto ao MTE. 

2.7  - Realização de treinamento de empregados lotados no setor 
Administrativo/Recursos Humanos para aplicação do Plano 

3. DA MOTIVAÇÃO 

 A presente contratação de consultoria tem por objetivo revisar o atual PCCS da 
Empresa.  

 A revisão do PCCS visa também atender ao as expectativas de crescimento 
funcional dos empregados 

 Criar, agrupar e desenvolver atividades e subatividades descrevendo 
detalhadamente missão e atribuições de cada um dos cargos de carreira, de modo 
a refletir a visão de futuro dos mesmos, bem como contemplar cultura e valores e 
buscar a equidade interna na estrutura organizacional do CAU-SC; 

 Revisar e regulamentar o procedimento de promoção por merecimento, de modo 
a instrumentalizar a área de recursos humanos com uma ferramenta de avaliação 
atual e alinhada às necessidades do conselho, mediante a adoção de critérios 
claros e objetivos.  

 Promover uma política salarial atual e atrativa, de modo a reter o capital 
intelectual dos empregados do conselho, haja visto o modelo inovador de atuação 
do CAU-SC. 

 Habilitar os Recursos Humanos do CAU-SC, através de instrumentos, capacitação 
e disponibilização da metodologia aplicada, para posterior administração do 
plano de cargos e salários, de modo a assegurar a manutenção do mesmo após 
sua implantação, com condições da equipe realizar uma gestão moderna e bem 
sucedida em relação ao PCCS implantado. 

 Promover um sistema de incentivo (retribuição financeira) a qualificação dos 
empregados, de modo que os motive ao aperfeiçoamento e evolução constante na 
sua formação acadêmica e profissional. 

 
 



 

 

4. DA PESQUISA DE MERCADO  

A tabela abaixo demonstra a pesquisa de mercado realizada com empresas 
especializadas no ramo do presente objeto: 
 

EMPRESA  Empresa X Empresa Y Empresa Z  Empresa W 

Valor  R$ 78.660,00 R$ 52.515,05 R$ 26.820,00 R$ 21.375,00 
Valor Global 
Estimado  R$ 44.842,51 

5. VALOR ESTIMADO  

O valor global estimado para a contratação do presente objeto é de R$ 44.842,51 
(quarenta e quatro mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um 
centavos). 

6. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

O montante total de R$ 44.842,51 (quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e 
dois reais e cinquenta e um centavos) referente à contratação do presente objeto está 
previsto no planejamento orçamentário do CAU/SC para 2016 na dotação orçamentária 
de rubrica 6.2.2.1.1.01.04.01.004-Outras Consultorias. 

7. LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA – CAU/SC  
Endereço: Avenida Prefeito Osmar Cunha 260, 6º andar – Ed. Royal Business Center, 
Centro - Florianópolis/SC. 

8. UNIDADE FISCALIZADORA  

A fiscalização será realizada pela Gerência Administrativa do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC. 
 
 

 

Florianópolis/SC, 16 de dezembro de 2015. 

 

 
Edna Ferreira  

Analista Administrativo do CAU/SC 
  
 

Alexandre Junckes Jacques 
Gerente Administrativo Interino do 

CAU/SC 

 


