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Terceirização na Administração Pública
e nas Estatais

SEMINÁRIO
A gestão eficiente dos contratos de terceirização com alocação exclusiva de mão de obra e o afastamento da responsabilidade trabalhista subsidiária, da Administração e das empresas estatais,
exige a observância das normas de licitações e contratos, bem como da legislação trabalhista.
Para dar conta desse desafio, a Zênite elaborou programa que aborda o passo a passo da gestão e
fiscalização dos contratos de terceirização, com enfoque para as alterações trazidas pelo Decreto
nº 9.507/2018, os procedimentos da IN nº 05/2017 (alterada pela IN nº 07/2018) e a recente reforma trabalhista. Todo o conteúdo considera os entendimentos do TCU e dos tribunais trabalhistas.
Participe deste Seminário e capacite-se para gerir e fiscalizar contratos de terceirização!

Como chegaremos lá:
Análise do Decreto nº 9.507/2018, dos procedimentos da IN nº 05/2017 (alterada pela IN nº
07/2018) e das repercussões da reforma trabalhista para a gestão e fiscalização dos contratos de
terceirização, além do compartilhamento de exemplos e sugestões de boas práticas. Tudo especialmente construído para o conteúdo abordado e considerando os entendimentos do TCU e da
jurisprudência trabalhista.
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Público-alvo:
Fiscais e gestores do contrato, assessores e procuradores jurídicos, advogados, auditores, profissionais de controles interno e externo, pregoeiros e membros de equipes de apoio, membros de
comissões de licitação e demais agentes públicos envolvidos nos procedimentos de terceirização
de serviços da Administração Pública, inclusive estatais.

Destaques do conteúdo:
• Planejamento do contrato – Ônus da fiscalização para a prevenção da responsabilidade – Agentes envolvidos na fiscalização e na gestão dos contratos
• Contratos formalizados de acordo com o Decreto nº 9.507/2018 e a IN nº 02/2008
• Terceirização nas estatais – A composição entre os regimes da Lei nº 13.303/2016, do Decreto
nº 9.507/2018 e da IN nº 05/2017
• Formalização do contrato
• Fiscalizações técnica e administrativa e a gestão
• Fiscalização inicial – Garantia contratual
• Fiscalização mensal – Recebimentos provisório e definitivo – Instrumento de medição e pagamento (IMR) – Glosa e retenção de pagamento – Processo de pagamento – Não pagamento das
obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas pela empresa
• Fiscalização anual – Prorrogação do prazo de vigência – Revisão, repactuação e reajuste
• Organização dos trabalhos para a fiscalização eficiente
• Mecanismos de controle do risco trabalhista – Conta depósito vinculada – Pagamento pelo fato
gerador
• Fiscalização administrativa – Fiscalizações inicial, mensal, diária, procedimental e por amostragem – Extinção ou da rescisão dos contratos de trabalho
• Principais impactos da reforma trabalhista na fiscalização administrativa dos contratos de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra
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PROGRAMA
Dias 19 e 20 (manhã)
Terça e quarta-feira

Professor Ricardo Alexandre Sampaio
Advogado. Consultor na área de licitações e contratos. Foi Diretor Técnico da Consultoria Zênite. Integrante
da Equipe de Redação da Revista Zênite ILC - Informativo de Licitações e Contratos e da Equipe de Consultores
Zênite. Colaborador da obra Lei de licitações e contratos anotada (6. ed., Zênite, 2005). Autor de diversos
artigos jurídicos.

FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA – REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO

Regime jurídico aplicável – Administração Pública direta, indireta, inclusive estatais
✦✦ Decreto nº 9.507/2018, que revogou o Decreto nº 2.271/1997 – O que regula, a quem se aplica
e quando entra em vigor?
✦✦ Portaria nº 409/2016 e a IN nº 05/2017 – O que regula e a quem se aplica?
✦✦ Adoção do regime por toda a Administração Pública – Uma realidade
✦✦ Terceirização nas estatais – Composição entre os regimes da Lei nº 13.303/2016, do Decreto nº
9.507/2018 e da IN nº 05/2017

Planejamento do contrato
✦✦ Relação entre planejamento, fiscalização e sucesso do contrato
✦✦ Responsabilidade subsidiária trabalhista da Administração – Ônus da fiscalização para a prevenção da responsabilidade – Entendimentos do STF
✦✦ Contratos com ou sem alocação exclusiva de mão de obra – Cautelas e modelos de fiscalização
✦✦ Agentes envolvidos na fiscalização e na gestão dos contratos
✧✧ Atribuições e coordenação de ações do gestor do contrato, dos fiscais administrativo, técnico, setorial e do público usuário
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✧✧ Procedimento para nomeação, perfil e qualificação dos agentes envolvidos na fiscalização do
contrato – Novidades da IN nº 05/2017
✧✧ Atuação do ordenador de despesas e da assessoria jurídica
✧✧ Equipe de fiscalização
✧✧ Atribuições do preposto e do encarregado/supervisor da contratada
✦✦ Controles, documentação e catalogação de históricos dos contratos
✦✦ Revisão do mapa de riscos nos grandes eventos contratuais

Contratos formalizados de acordo com o Decreto nº 9.507/2018 e a IN nº 02/2008
✦✦ Regime jurídico a ser aplicado
✦✦ Continuidade dos contratos, procedimento e cautelas na prorrogação

Formalização do contrato
✦✦ Instrumento contratual obrigatório e os casos de dispensa do termo de contrato

Fiscalizações técnica e administrativa e a gestão
✦✦ Fiscalizações técnica, administrativa e gestão – Organização dos trabalhos, clareza das competências e atuação

Fiscalização inicial
✦✦ Garantia contratual
✧✧ Percentual de garantia
✧✧ Verificação da idoneidade dos instrumentos de garantia
✧✧ Escolha da modalidade de garantia
✧✧ Momento e prazo para a prestação da garantia
✧✧ Consequências pelo não cumprimento dos prazos para prestação da garantia
✧✧ Garantia em dinheiro e instituição financeira para depósito
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✧✧ Pagamentos que devem ser assegurados pela garantia
✧✧ Hipóteses de execução da garantia
✧✧ Passo a passo do procedimento para a execução do seguro-garantia de acordo com as normas da SUSEP
✧✧ Extinção e liberação da garantia

Fiscalização mensal
✦✦ Recebimentos provisório e definitivo
✧✧ Passo a passo
✧✧ Documentos a serem elaborados e a instrução do processo
✧✧ Atribuições dos fiscais técnico e administrativo e do gestor
✦✦ Instrumento de medição e pagamento (IMR)
✧✧ O que é? Qual o objetivo? Como funciona a fiscalização a partir do IMR?
✧✧ IMR X Recebimento X Pagamento
✧✧ IMR X Serviços de limpeza e de vigilância
✦✦ Glosa e retenção de pagamento
✧✧ Quando reter e quando glosar?
✧✧ Cuidados na emissão da nota fiscal no caso de glosa de pagamento
✧✧ Retenção de pagamento
✦✦ Processo de pagamento
✧✧ Atuação do gestor e da área financeira
✧✧ Prazos e procedimento
✦✦ Não pagamento das obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas pela empresa
✧✧ Comunicação aos órgãos responsáveis
✧✧ Concessão de prazo para regularização
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✧✧ Retenção de pagamento
✧✧ Pagamento direto aos empregados
✧✧ Depósito na Justiça do Trabalho
✧✧ Rescisão do contrato e aplicação de penalidades

Fiscalização anual
✦✦ Prorrogação do prazo de vigência
✧✧ Previsão no edital e formalização
✧✧ Requisitos para a prorrogação do contrato
✧✧ Vedações à possibilidade de prorrogação
✧✧ Avaliação da vantajosidade econômica da contratação – Dispensa da pesquisa de preços
✧✧ Redução ou eliminação de custos não renováveis – Orientações do TCU e da Nota Técnica nº
652/2017 do Ministério do Planejamento
✧✧ Prorrogação X Contrato com prazo de vigência expirado
✧✧ Prorrogação X Garantia contratual – Cautelas
✧✧ Respeito ao valor-limite definido nas Portarias da SLTI/MPOG
✦✦ Revisão, repactuação e reajuste
✧✧ Revisão, reajuste por índice e repactuação – Diferenças e cabimento
✧✧ Reajuste por índice dos insumos e materiais
✧✧ Repactuação e reajuste – Processamento e prazo
✧✧ Formalização da repactuação
✧✧ Perda do direito à repactuação – Preclusão
✧✧ Repactuação em contrato com mais de uma categoria profissional
✧✧ Repactuação e novos direitos concedidos por meio de convenção, acordo ou dissídio coletivo
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Dias 20 (tarde) e 21
Quarta e quinta-feira

Professora Isis Chamma Doetzer
Mestre pela FAE Centro Universitário. Pós-Graduada pela Academia Paranaense de Estudos Jurídicos. Advogada. Consultora e instrutora de cursos. Professora da FAE Centro Universitário, da Escola Superior de
Advocacia, da Pós-Graduação da UniCuritiba e da ESIC do Paraná e de Santa Catarina. Autora de diversos
artigos jurídicos.

FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA – REGIME TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO

Organização dos trabalhos para a fiscalização eficiente
✦✦ Conhecimentos trabalhistas e previdenciários fundamentais à fiscalização
✦✦ Estratégia e método de organização
✦✦ Fiscalização por amostragem – As tratativas do Decreto nº 9.507/2018, da Portaria nº 409/2016
e da IN nº 05/2017 – Cautelas e riscos envolvidos
✦✦ Principais causas de condenações trabalhistas – Foco da fiscalização para a gestão do risco
trabalhista
✦✦ Controles, documentação e criação de históricos dos contratos
✦✦ Guarda das documentações trabalhista, previdenciária e de FGTS referentes ao contrato de
prestação de serviços

Mecanismos de controle do risco trabalhista
✦✦ Conta depósito vinculada
✧✧ Lógica e finalidade da conta vinculada
✧✧ Verbas a serem depositadas na conta vinculada – Percentuais a serem provisionados
✧✧ Procedimento para a movimentação da conta
✧✧ Procedimento e cautelas para a liberação do saldo remanescente da conta vinculada
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✦✦ Pagamento pelo fato gerador
✧✧ Lógica e finalidade do pagamento pelo fato gerador
✧✧ Parcelas pagas mensalmente e parcelas pagas mediante ocorrência do fato gerador
✧✧ Elaboração da planilha pelo licitante no que se refere às parcelas pagas mediante ocorrência

Fiscalização administrativa
✦✦ Fiscalização inicial
✧✧ Elaboração de planilha-resumo
✧✧ Fiscalização da CTPS e dos contratos de trabalho
✧✧ Checagem do número de terceirizados por função
✧✧ Verificação dos pisos mínimos de salário
✧✧ Averiguação das obrigações adicionais constantes na convenção coletiva de trabalho
✧✧ Identificação da existência de insalubridade, periculosidade e necessidade de utilização do
equipamento de proteção individual
✧✧ Verificação de laudos técnicos e dos exames médicos admissionais
✧✧ Documentação
✦✦ Fiscalização mensal – Antes do pagamento da fatura
✧✧ Retenção previdenciária
✧✧ Consulta ao SICAF e certidões
✧✧ Checagem de reserva de cargos para pessoa com deficiência
✦✦ Fiscalização diária
✧✧ Cautelas na emissão de ordens e solicitação de serviços
✧✧ Condutas a serem evitadas nas negociações com os trabalhadores da contratada
✧✧ Verificação dos empregados, suas funções e o cumprimento da jornada
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✦✦ Fiscalização procedimental
✧✧ Acompanhamento salarial
✧✧ Concessões de férias e licenças
✧✧ Respeito às garantias provisórias de emprego
✦✦ Fiscalização por amostragem
✧✧ Solicitações direcionadas aos empregados da empresa contratada
✧✧ Solicitações direcionadas à empresa contratada
✦✦ Extinção ou rescisão dos contratos de trabalho
✧✧ Cautelas e verificações

Principais impactos da reforma trabalhista na fiscalização administrativa nos contratos para
serviços com dedicação exclusiva de mão de obra

✦✦ Horas in itinere
✦✦ Compensação de horas
✦✦ Jornada 12 x 36
✦✦ Trabalho sujeito à insalubridade
✦✦ Intervalos legais
✦✦ Tempo à disposição
✦✦ Salários
✦✦ Normas para homologação
✦✦ Rescisão contratual por acordo
✦✦ Acordos e convenções coletivas de trabalho
✦✦ Trabalho intermitente
✦✦ Férias
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PERÍODO
19 A 21 • FEVEREIRO • 2019

19

24

Fevereiro
Credenciamento
7h30 às 8h30

horas
Carga horária
8h30 às 12h30
14h às 18h

Onde será?

WINDSOR PLAZA BRASÍLIA
SHS – Quadra 5 – BL H – Asa Sul • Brasília/DF
Fone: (61) 3322-4545
Preços especiais para participantes do evento!
(sujeitos à disponibilidade)

Apto. SGL/LUXO
R$ 361,00* + 10% tx serviço + 5% ISS
(café da manhã incluído)
O hotel trabalha com tarifas flutuantes, o que poderá implicar tarifário
menor na época da realização do Seminário.

Se optar pelo hotel de realização do evento, informe, no ato da reserva,
que é participante do curso da Zênite.
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INVESTIMENTO

R$ 3.950,00
• 03 almoços;
• 06 coffee breaks;
• Obra Lei de licitações e contratos administrativos.
• Apostila específica do Seminário;
• Material de apoio (mochila, estojo com caneta, lapiseira, borracha, caneta marca-texto e bloco de anotações);
• Certificado.*
A cada 4 inscrições neste Seminário, efetuadas pelo mesmo órgão e vinculadas à mesma fonte pagadora,
a Zênite concederá cortesia para uma quinta inscrição.
* O percentual da frequência constará no certificado de acordo com as listas de presença assinadas no
Seminário.

Pagamento
O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em nome de ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA
S.A., CNPJ 86.781.069/0001-15, em um dos seguintes bancos credenciados:
Banco do Brasil

Ag. 3041-4 • c/c 84229-X

Caixa Econômica

Ag. 1525-3 • c/c 1566-2

Banco Santander

Ag. 3837 • c/c 130017258

Banco Itaú		

Ag. 3833 • c/c 63040-7

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
(41) 2109-8666
evento@zenite.com.br
www.zenite.com.br
A ZÊNITE reserva-se o direito de cancelar unilateralmente a realização do curso,
comprometendo-se a informar antecipadamente os inscritos, o que não caracterizará
infração administrativa ou civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou
reparação (material e moral).
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