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TEMAS FUNDAMENTAIS E APLICADOS
PARA A CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZAÇÃO
DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O DECRETO
Nº 9.507/2018, A IN Nº 05/2017 E AS
ORIENTAÇÕES DO TCU
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Decisões mais seguras no planejamento,
no julgamento da licitação e na execução
do contrato

SEMINÁRIO
A contratação de terceirização de serviços pela Administração Pública é tema que gera muitas
polêmicas e discussões, especialmente diante dos novos normativos sobre o tema: o Decreto nº
9.507/2018 (que se aplica também às estatais controladas pela União) e a Instrução Normativa nº
05/2017 da SEGES/MP.
Esses atos trouxeram importantes alterações, especialmente na fase de planejamento e na gestão do contrato, com detalhamento de providências, atos, justificativas e documentos a serem
elaborados. Há novidades relevantes também na fase de julgamento. Muitas dessas mudanças
retratam entendimentos e recomendações já reiterados pelo TCU.
A experiência e o know how na capacitação e no aperfeiçoamento sobre a terceirização de serviços permitiu-nos estruturar este Seminário com uma seleção de temas que apresentam especial
relevância ou são objeto de dúvidas recorrentes. Trataremos de questões que envolvem tanto o
planejamento e o julgamento da licitação quanto a fiscalização e a gestão do contrato.
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As inovações do Decreto nº 9.507/2018 e da IN nº 05/2017 e as polêmicas na contratação de
terceirização de serviços exigem capacitação e atualização dos agentes envolvidos nessas contratações. Participe deste Seminário e esteja preparado para resolver com eficiência e segurança as
situações do seu dia a dia.

Esta capacitação permitirá a você:
• Conhecer e discutir temas fundamentais e aplicados para a contratação de terceirização de serviços de acordo com o Decreto nº 9.507/2018 e a IN nº 05/2017.
• Identificar as principais novidades e repercussões da IN nº 05/2017 no planejamento, no julgamento da licitação e na fiscalização dos contratos relativamente aos temas que serão abordados.
• Compreender os principais entendimentos do TCU que norteiam a terceirização de serviços pela
Administração Pública.

Objetivo:
Capacitar os agentes públicos que atuam no planejamento, no julgamento e na execução e fiscalização dos contratos de serviços contínuos com alocação exclusiva de mão de obra.

Público-alvo:
Agentes do departamento de serviços, pregoeiros e membros de equipes de apoio, membros de
comissões de licitação, assessores e procuradores jurídicos, advogados, auditores, fiscais e gestores de contratos, profissionais de controles interno e externo e demais agentes públicos envolvidos nos procedimentos de terceirização de serviços da Administração Pública, inclusive estatais.

Destaques do conteúdo:
• A IN nº 05/2017 e as novas fases e etapas do planejamento
• O Decreto nº 9.507/2018 e sua abrangência
• Estimativa das quantidades de serviços
• Reunião de serviços distintos em uma única licitação ou em único lote e segregação de funções
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• Estimativa de preços e as orientações da IN nº 05/2014
• Serviços que exigem a elaboração de planilha de custos e formação de preços
• Disposições de acordos, convenções e dissídios coletivos que não vinculam a Administração
• Custos que decorrem de determinação legal e custos que decorrem da realidade empresarial
• Saneamento e correção de vícios na planilha de custos – O que pode ser corrigido e as consequências do saneamento
• Habilitação técnica e habilitação econômico-financeira
• Gerenciamento de riscos
• Instrumento de Medição de Resultado (IMR)
• Mecanismos de controle do risco trabalhista – Conta vinculada e pagamento pelo fato gerador
• Prorrogação do prazo de vigência e os custos não renováveis já pagos ou amortizados
• Alterações dos contratos de serviços – Limites e cautelas
• Revisão, reajuste e repactuação
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PROGRAMA
Dias 08 e 09 (manhã)
Segunda e terça-feira

Professora Anadricea Vicente de Almeida
Advogada, consultora jurídica e palestrante na área de licitações e contratos. Especialista em Direito
Administrativo pela Faculdade de Direito de Curitiba e MBA em Gestão Estratégica de Empresas pela ISAE/
FGV. Integra a Supervisão do Serviço de Consultoria Zênite e a Coordenação e Revisão Geral da Revista ILC
– Informativo de Licitações e Contratos. Atualmente exerce o cargo de Vice-Presidente Executiva da Zênite.
Autora de diversos artigos jurídicos.

1. O regime jurídico da terceirização
2. As atividades que podem e que não podem ser terceirizadas para a Administração Pública
direta, autárquica e fundacional e para as estatais – Regras do Decreto nº 9.507/2018, da IN nº
05/2017 e da Portaria nº 443/2018
3. As fases da contratação e as etapas do planejamento de acordo com a IN nº 05/2017
4. Escolhas relacionadas à solução e à modelagem de contratação – Necessidade como fundamento de legitimidade
5. Características dos serviços com e sem dedicação exclusiva de mão de obra
6. Estimativa das quantidades de serviços
✧✧ Unidades de medida – Contratação por resultado, por posto ou por hora
7. Serviços de limpeza e produtividade
✧✧ Produtividade mínima
✧✧ Faixas de produtividade
✧✧ Produtividade diferenciada
✧✧ O que deve ser previsto em edital?
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8. Estimativa de preços e as orientações da IN nº 05/2014
✧✧ Fontes de pesquisa indicadas, prioritárias e vedadas
✧✧ Quantas pesquisas (cotações) devem ser realizadas?
✧✧ Prazo máximo das pesquisas que instruirão o processo
✧✧ Discrepância nos orçamentos obtidos – Procedimentos e cautelas
✧✧ Metodologia para a estimativa de preços
9. Estimativas detalhadas de preços
✧✧ Refinar a pesquisa de preços no termo de referência, se necessário
10. Serviços que exigem a elaboração de planilha de custos e formação de preços
11. Definições do sindicato e da CCT a serem observadas pelos licitantes
12. Salário a ser observado para a elaboração da planilha pela Administração e pelo licitante
13. Fixação dos valores de benefícios a serem pagos pela empresa contratada para seus empregados
14. Disposições de acordos, convenções e dissídios coletivos que não vinculam a Administração
15. Custos que decorrem de determinação legal e custos que decorrem da realidade empresarial
16. Saneamento e correção de vícios na planilha de custos – O que pode ser corrigido e as consequências do saneamento
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PROGRAMA
Dias 09 (tarde) e 10
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. Curitiba: Zênite, 2005). Autor de
diversos artigos jurídicos.

17. Habilitação técnica – Qualificação técnica operacional – O que pode ser exigido? – Objeto compatível e experiência mínima de acordo com a IN nº 05/2017
18. Habilitação econômico-financeira – Indicadores exigíveis de acordo com a IN nº 05/2017
19. Gerenciamento de riscos
✧✧ O que é?
✧✧ Atividades do processo de gerenciamento de riscos
✧✧ Identificação dos riscos
✧✧ Definição do grau de probabilidade e de impacto
✧✧ Definição de ações preventivas e de contingência
✧✧ Definição dos responsáveis
✧✧ Elaboração do mapa de riscos
✧✧ Monitoramento e revisão do mapa de riscos
20. IMR – Instrumento de Medição e Pagamento (antigo ANS)
✧✧ Quando adotar?
✧✧ Como construir?
✧✧ IMR e o procedimento de pagamento
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21. Mecanismos de controle do risco trabalhista de acordo com a IN nº 05/2017 – Conta vinculada
e pagamento pelo fato gerador
✧✧ Quando adotar um e outro instrumento de controle?
22. Atribuições e responsabilidade dos fiscais técnico, administrativo e setorial e do gestor do
contrato
23. Recebimentos provisório e definitivo – Fluxos, prazos e responsáveis
24. Procedimento de pagamento – Fluxos, prazos e responsáveis
25. Glosa e retenção de pagamento – Quando glosa e quando reter? – Procedimento e cautelas
26. Prorrogação do prazo de vigência e os custos não renováveis já pagos ou amortizados
27. Alterações dos contratos de serviços – Limites e cautelas
28. Revisão, reajuste e repactuação
✧✧ Quando reajustar por índice e quando repactuar?
✧✧ Reajuste por índice e repactuação – Procedimento e prazos
✧✧ Preclusão do direito à repactuação e ao reajuste
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PERÍODO
08 A 10 • ABRIL • 2019

08

24

Abril
Credenciamento
7h30 às 8h30

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

Onde será?

MATSUBARA HOTEL
Rua Coronel Oscar Porto, 836 – Paraíso • São Paulo/SP
Fone: (11) 3561-5000
Preços especiais para participantes do evento!
(sujeitos à disponibilidade)

Apto. SGL/STD

Apto. DBL/STD

R$ 238,00* + 5% ISS

R$ 278,00* + 5% ISS

*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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