Seminário Nacional

VÍCIOS EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DE ACORDO COM A LEI
Nº 8.666/1993, A LEI DAS ESTATAIS E
O RDC - COMO EVITÁ-LOS

RIO DE JANEIRO/RJ
27 A 29 • MARÇO • 2019

Vícios no planejamento, no julgamento e
na execução do contrato na Administração
Pública, inclusive estatais, e a visão do TCU

SEMINÁRIO
Grande parte dos problemas nas contratações de obras públicas surge na fase contratual, trazendo impactos significativos e, muitas vezes, irreversíveis à qualidade, ao custo e ao prazo dos empreendimentos. A origem disso, porém, está em momento anterior, na fase de planejamento da
contratação, na condução e no julgamento da licitação, na formalização do contrato ou na própria
fiscalização.
Conhecer os vícios mais comuns, suas repercussões no procedimento, as orientações do TCU e
a extensão da responsabilidade dos agentes é imprescindível para evitar erros ou solucioná-los.
Capacite-se e atualize-se nos procedimentos de planejamento, elaboração do orçamento, julgamento da licitação e fiscalização dos contratos de obras e serviços de engenharia e realize contratações eficientes para a Administração e seguras para você, agente público.
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Como chegaremos lá:
• Identificaremos, de forma objetiva e dinâmica, os principais vícios na contratação das obras
relacionados com o orçamento, planejamento e julgamento da licitação, execução e fiscalização
dos contratos.
• Entenderemos as repercussões desses vícios nos empreendimentos de engenharia.
• Compartilharemos boas práticas para o planejamento e a execução dos contratos de obras, a
fim de garantir eficiência e afastar responsabilizações pelos órgãos de controle.
• Conheceremos as principais orientações e determinações do TCU sobre as licitações e os contratos de obras públicas.

Público-alvo:
Engenheiros, membros de comissões de licitação, pregoeiros e membros de equipes de apoio,
assessores e procuradores jurídicos, advogados, auditores, fiscais de contratos, profissionais dos
controles interno e externo e demais agentes públicos envolvidos nos processos de contratação
de obras e serviços de engenharia.

Destaques do conteúdo:

VÍCIOS MAIS COMUNS NA FASE DE PLANEJAMENTO E PREPARAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
• Conhecimento dos atos legais e normativos para a contratação de obras: Lei n° 8.666/1993; Lei
nº 12.462/2011; Lei nº 13.303/2016; Decreto nº 7.893/2013; Plano Plurianual (PPA); Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); Lei Orçamentária Anual (LOA); leis e resoluções relativas à profissão
de engenheiro e arquiteto
• Programa de necessidades, estudos preliminares e estudos de viabilidade do empreendimento
• Documentos técnicos e a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
• Anteprojeto, projeto básico e projeto executivo
• Regimes de execução
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• Orçamento de obra
• Matriz de risco
• Definição das condições de aceitabilidade da proposta - Preços máximo e estimado
• Definição do procedimento - Licitação ou contratação direta
• Definição dos documentos de habilitação técnica

VÍCIOS MAIS COMUNS NA FASE DE JULGAMENTO
• Preços excessivo e inexequível
• Avaliação de exequibilidade e as regras do Decreto nº 7.983/2013
• Adoção das regras do Decreto nº 7.983/2013 pelas estatais
• Aceitação de propostas com preços unitários superiores, mas abaixo do máximo global
• Procedimento diante de indícios de inexequibilidade
• Análise do orçamento do licitante e os cuidados para afastar superfaturamento e jogo de planilhas
• Inclusão de IRPJ e CSLL pelo licitante
• Saneamento e correções de falhas nos orçamentos apresentados pelos licitantes

VÍCIOS MAIS COMUNS NA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS
• Agentes envolvidos na fiscalização e gestão
• Medição e cronograma de execução
• Alterações do contrato
• Subcontratação
• Reajuste e revisão
• Recebimentos provisório e definitivo
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PROGRAMA
Dias 27 a 29
Quarta a sexta-feira

Professor Cláudio Sarian Altounian
Engenheiro civil. Bacharel em Direito. Pós-graduado em Administração de Empresas e em Auditoria de Obras
Públicas. Professor e palestrante nas áreas de obras públicas e meio ambiente. Autor do livro Obras públicas:
licitação, contratação, fiscalização e utilização (5. ed., Fórum, 2016); e coautor dos livros RDC na prática e a contratação integrada (2. ed., Fórum, 2015); Governança pública, o desafio do Brasil, (3. ed., Fórum, 2018); e Gestão
e governança pública para resultados (1. ed, Fórum, 2017). Servidor do TCU, tendo desempenhado funções de
direção por 18 anos. Atuou como titular da Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União (Secob),
da Secretaria de Planejamento e Gestão, da 7ª Secretaria de Controle Externo e da Assessoria Parlamentar
do TCU. Foi coordenador, no âmbito do TCU, de grupos responsáveis pela elaboração do Manual de tomada e
prestação de contas anuais, do Manual de tomada de contas especial, e de Metodologia para apuração de sobrepreço em obras públicas. Atuou como engenheiro responsável pelo planejamento, orçamento e execução de
prédios residenciais, shopping centers e obras industriais e rodoviárias.

VÍCIOS MAIS COMUNS NA FASE DE PLANEJAMENTO E PREPARAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
✦✦ Conhecimento dos atos legais e normativos para a contratação de obras: Lei n° 8.666/1993;
Lei nº 12.462/2011; Lei nº 13.303/2016; Decreto nº 7.893/2013; Plano Plurianual (PPA); Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO); Lei Orçamentária Anual (LOA); leis e resoluções relativas à
profissão de engenheiro e arquiteto
✦✦ Programa de necessidades, estudos preliminares e estudos de viabilidade do empreendimento
✧✧ Conteúdo e importância desses documentos para o planejamento do empreendimento
✧✧ Licenças ambientais
✧✧ Principais vícios e falhas e suas consequências
✦✦ Documentos técnicos e a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
✧✧ Documentos técnicos do processo de contratação que exigem ART
✧✧ ART funcional ou ART específica
✧✧ Falta de ART e suas consequências
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✦✦ Anteprojeto, projeto básico e projeto executivo
✧✧ Conteúdo e o nível de especificação de cada um
✧✧ Momento do empreendimento em que devem ser elaborados
✧✧ Vícios e falhas comuns e suas consequências
✦✦ Regimes de execução
✧✧ Aspectos técnicos da escolha do regime de execução: empreitada por preço unitário, empreitada por preço global, empreitada integral, tarefa, bem como contratações integrada
e semi-integrada
✧✧ Impactos no planejamento, na elaboração dos projetos e na execução do contrato em
razão da escolha do regime de execução
✧✧ Vícios decorrentes da escolha equivocada do regime de execução
✦✦ Orçamento de obra
✧✧ Estrutura e funções do orçamento no empreendimento
✧✧ Adoção do CUB e da avaliação expedita
✧✧ Curva ABC e sua utilidade
✧✧ Estrutura do orçamento: encargos sociais, materiais, equipamentos, insumos e BDI
✧✧ Adoção dos preços do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção
Civil (Sinapi) e do Sistema de Custos Rodoviários (Sicro) e as orientações do Decreto nº
7.983/2013
✧✧ Desenvolvimento de sistemas referenciais próprios
✧✧ Inexistência de alguns insumos, materiais e serviços no Sinapi e no Sicro - Possíveis soluções
✧✧ Materiais - Quantidade e qualidade - Melhor prática para garantir o padrão do empreendimento - Indicação de marca?
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✧✧ Composição do BDI, as regras do Decreto nº 7.983/2013 e as orientações do TCU
✧✧ BDI e a administração central
✧✧ BDI e IRPJ e CSLL
✧✧ BDI máximo ou referencial?
✧✧ BDI diferentes para materiais e serviços
✧✧ BDI fechado ou aberto
✧✧ Sobrepreço e jogo de planilhas - O que é e como evitar?
✧✧ Vícios e falhas comuns e suas consequências
✦✦ Matriz de risco
✧✧ Conteúdo, estrutura, finalidade e importância da gestão de risco - Recomendações do
TCU
✧✧ Estrutura da matriz de risco
✧✧ Matriz de risco e a Lei nº 13.303/2016
✧✧ Matriz de risco - Obrigação ou faculdade?
✧✧ Matriz de risco, repartição dos riscos e impactos na formação do preço da obra
✧✧ Boas práticas para inserir a prática de gestão de riscos nas obras
✦✦ Definição das condições de aceitabilidade da proposta - Preços máximo e estimado
✧✧ Preços máximo e estimado
✧✧ Definição de preços máximos unitários e global
✧✧ Preço máximo e sua divulgação no edital
✧✧ Se não previsto o preço máximo, o estimado pode servir como máximo para fins de julgamento da licitação?
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✧✧ Orçamento sigiloso nas contratações das estatais de acordo com a Lei nº 13.303/2016
✧✧ Vícios e falhas comuns e suas consequências
✦✦ Definição do procedimento - Licitação ou contratação direta
✧✧ Contratação de obra por pregão e por Sistema de Registro de Preços (SRP)
✧✧ Dispensa pelo valor - Cautelas na caracterização do parcelamento indevido de acordo
com a Lei nº 8.666/1993 e a Lei nº 13.303/2016
✧✧ Contratação de serviços de engenharia por pregão, técnica e preço ou por inexigibilidade
✦✦ Definição dos documentos de habilitação técnica
✧✧ Capacidades técnico-operacional e profissional - O que é e como devem ser demonstradas?
✧✧ Capacidades técnico-operacional e profissional - Exigência de quantitativos mínimos - Entendimentos do TCU e do STJ
✧✧ Atestados - Número máximo de atestados e somados quantitativos dos atestados e data
de validade do atestado
✧✧ Atestado em nome de engenheiro que não compõe os quadros técnicos da empresa Possível aceitar?
✧✧ Exigência de comprovação do vínculo trabalhista ou societário entre o profissional responsável técnico e a empresa licitante
✧✧ Visita técnica - Quando exigir e documentos substitutivos – Quem deve/pode realizar a
visita (deve ser engenheiro?) – Prazo para realização
✧✧ Vícios e falhas comuns e suas consequências

VÍCIOS MAIS COMUNS NA FASE DE JULGAMENTO
✦✦ Preços excessivo e inexequível - O que são?
✦✦ Avaliação de exequibilidade e as regras do Decreto nº 7.983/2013
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✦✦ Adoção das regras do Decreto nº 7.983/2013 pelas estatais
✦✦ Aceitação de propostas com preços unitários superiores, mas abaixo do máximo global - É
possível?
✦✦ Procedimento diante de indícios de inexequibilidade
✦✦ Análise do orçamento do licitante e os cuidados para afastar superfaturamento e jogo de planilhas
✦✦ Inclusão de IRPJ e CSLL pelo licitante - Como aplicar a orientação do Acórdão nº 205/2018 Plenário
✦✦ Saneamento e correções de falhas nos orçamentos apresentados pelos licitantes - Orientações e limites para essas correções
✦✦ Vícios e falhas comuns e suas consequências

VÍCIOS MAIS COMUNS NA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS
✦✦ Agentes envolvidos na fiscalização e gestão
✧✧ Atribuições e atuação coordenada da área técnica, fiscalização administrativa e gestão
✧✧ Atuação do responsável técnico da empresa
✧✧ Responsabilidade dos agentes e erro grosseiro - Parâmetros da LINDB (Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro) e o recente entendimento do TCU
✧✧ Contratação de empresa para atuar na fiscalização da obra - Responsabilidade técnica da
empresa e a responsabilidade do fiscal e do gestor da Administração
✦✦ Medição e cronograma de execução
✧✧ Medição de acordo com cada regime de execução - Como conduzir a medição respeitando o regime de execução, a modelagem da contratação, a qualidade e a segurança
✧✧ Boas práticas e regras contratuais para garantir medições seguras
✧✧ Alteração do cronograma e a configuração do jogo de planilhas
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✧✧ Medição e cautelas para aferir a qualidade dos materiais
✧✧ Medição e pagamento de serviços não executados – Serviços desnecessários e em desacordo com os projetos - Consequências para o contratado e agentes responsáveis - Reversão dos valores aos cofres públicos
✧✧ Vícios e falhas comuns e suas consequências
✦✦ Alterações do contrato
✧✧ Falhas no projeto podem ser corrigidas por alterações na fase contratual?
✧✧ Alterações qualitativa e quantitativa - Diferenças, cabimento e limites
✧✧ Alterações sem a manutenção do desconto da proposta original - Regras do Decreto nº
7.983/2013 e cautelas na sua aplicação
✧✧ Acréscimos e supressões em apenas um item da obra - Cautelas
✧✧ Acréscimos e supressões e a manutenção do percentual de desconto
✧✧ Acréscimos e supressões - Compensação entre eles e a manutenção do valor final - Caracteriza alteração?
✧✧ Acréscimos e supressões, superfaturamento e jogo de planilhas - Como evitar?
✧✧ Empreitada por preço global e erros no projeto e orçamento - Quem deve arcar com o
ônus: contratante ou contratado?
✧✧ Regimes de empreitadas integrada e semi-integrada previstos na Lei nº 13.303/2016 e as
peculiaridades nas alterações contratuais
✧✧ Definição da matriz de risco e as consequências nas alterações contratuais
✧✧ Vícios e falhas comuns e suas consequências
✦✦ Subcontratação
✧✧ Cabimento e limites
✧✧ Parcelas passíveis de subcontratação
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✧✧ Subcontratação como realidade de mercado X Subcontratação das parcelas de maior relevância
✧✧ Análise dos documentos de habilitação do subcontratado
✧✧ Responsabilidade pela parcela subcontratada - Subcontratado ou contratado?
✧✧ Vícios e falhas comuns e suas consequências
✦✦ Reajuste e revisão
✧✧ Cabimento do reajuste e a revisão
✧✧ Critério de reajuste nas obras e a contagem do prazo
✧✧ Concessão de revisões em desacordo com os projetos e acima das referências de mercado
✧✧ Vícios e falhas comuns e suas consequências
✦✦ Recebimentos provisório e definitivo
✧✧ Conteúdo, finalidade, procedimento e responsabilidade
✧✧ Documentação as built
✧✧ Vícios e falhas comuns e suas consequências

ALGUMAS QUESTÕES A SEREM RESPONDIDAS DURANTE A EXPOSIÇÃO:
1. Como integrar o plano de obras ao planejamento estratégico?
2. Quais os principais equívocos realizados durante o planejamento da contratação de uma
obra pública? Como preveni-los?
3. Quais as principais diretrizes a serem registradas em um edital? Onde estão os erros?
4. Como definir corretamente os elementos obrigatórios do edital?
5. Quais medidas podem ser implementadas para melhorar a qualidade e a confiabilidade do
edital?
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6. Quais as falhas frequentes durante a elaboração do orçamento-base da Administração?
7. Quais elementos mínimos devem fazer parte do anteprojeto, do projeto básico e do projeto executivo? Quais os esquecimentos mais comuns?
8. Qual deve ser a precisão do projeto básico e do projeto executivo?
9. Em que casos o projeto executivo pode ser contratado juntamente à obra? Ele pode servir
para corrigir imprecisões do projeto básico? Qual o entendimento do TCU?
10. Quais os principais equívocos na obtenção das licenças ambientais da obra?
11. Quais os erros frequentes na escolha do regime de execução? Quais as repercussões dessa escolha no acompanhamento da execução do contrato, na medição e no pagamento?
Quais os erros mais comuns cometidos pelos fiscais de contrato?
12. Como compatibilizar o nível do parcelamento do objeto com a realidade estrutural de cada
organização?
13. Como definir linhas gerais de projeto para assegurar a sustentabilidade do empreendimento?
14. Quais os erros mais comuns na estruturação do orçamento de obras com relação aos encargos sociais, materiais, insumos e tributos? O que compõe os custos direitos e os custos
indiretos de uma obra?
15. Quais parcelas compõem o BDI e quais não devem integrá-lo? O BDI pode ser fechado ou
deve ser apresentado de forma aberta e detalhada?
16. Do ponto de vista técnico, quais as cautelas a serem observadas na definição das parcelas
de maior relevância e valor significativo? Uma mesma obra (ou serviço) pode ter mais de
uma parcela de maior relevância e valor significativo?
17. Como implementar mecanismos para o gerenciamento de riscos na contratação de obras
públicas?
18. É possível permitir que os licitantes corrijam falhas em suas propostas? Quais as orientações e os limites para essas correções?
19. Como evitar o jogo de planilhas?
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20. Qual a diferença entre sobrepreço e superfaturamento? Quais as orientações do TCU para
evitar superfaturamento em obras públicas?
21. Como evitar que empresas sem preparo consigam vencer licitações e depois não entreguem o objeto pactuado?
22. Quais as falhas cometidas na definição da equipe que atuará na contratação do empreendimento? Qual a responsabilidade de cada um dos membros da equipe por eventuais
falhas? Como proceder para que elas não ocorram?
23. O que é e qual a importância prática de um plano de gerenciamento de riscos na fiscalização de uma obra?
24. Que tipo de avaliação deve ser feita pelos fiscais de obra antes de assumirem o encargo?
25. Por que os empreendimentos atrasam? Como resolver essa questão?
26. Quais os erros mais comuns no controle e no acompanhamento da execução da obra com
relação aos materiais e equipamentos utilizados? Quais os mecanismos a serem adotados
para viabilizar medições seguras de obras e serviços de engenharia?
27. Quais os erros mais comuns na celebração dos aditivos contratuais requeridos pela contratada? Quando devem ser deferidos? Há correlação com o regime de execução?
28. Quais os cuidados a serem adotados nos recebimentos provisório e definitivo? Quem deve
realizá-los?
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PERÍODO
27 A 29 • MARÇO • 2019

27

24

Março
Credenciamento
7h30 às 8h30

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

ONDE SERÁ?

PRODIGY HOTELS & RESORTS
Av. Almirante Sílvio de Noronha, 365 • Rio de Janeiro/RJ
Fone: (21) 3478-4100 / 0800-600-8088
Preços especiais para participantes do evento!

Apto. SGL/STD

Apto. DBL/STD

R$ 299,00* + 5% ISS
(café da manhã incluído)

R$ 329,00* + 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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