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Referenciais normativos Decreto nº
9.507/2018 e IN nº 05/2017

SEMINÁRIO
Na condução das contratações de serviços, desde o planejamento até a gestão do contrato,
você se depara com novidades, polêmicas e entendimentos dissonantes, retratados, inclusive,
nas decisões das cortes de contas e do Judiciário. Alguns desses acórdãos são hoje paradigmas
fundamentais a serem conhecidos e aplicados pelos agentes responsáveis pelas terceirizações.
Escolhemos temas que foram objeto de apreciação do TCU e dos tribunais trabalhistas envolvendo novidades e dúvidas recorrentes que precisam ser compreendidas por quem atua nessas
contratações. O momento é especialmente delicado em razão da edição de normativos sobre o
tema (Decreto nº 9.507/2018, Portaria nº 443/2018 e Instrução Normativa nº 05/2017) e, também,
da reforma trabalhista, que trouxe repercussões para os antigos contratos e as novas licitações.
É sempre bom lembrar que são várias e constantes as orientações e determinações do TCU sobre
o tema. E mesmo para quem não é jurisdicionado, elas são referência, pois, na prática, há uma
tendência de que seus posicionamentos sejam seguidos pelos tribunais de contas estaduais e
municipais.
Participe deste Seminário para aplicar esses entendimentos no dia a dia, alinhando ações e evitando apontamentos e responsabilizações.
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Esta capacitação permitirá a você:
• Conhecer e discutir temas fundamentais e aplicados à contratação de terceirizações de acordo
com o Decreto nº 9.507/2018 e a IN nº 05/2017.
• Dominar os entendimentos mais relevantes do TCU e dos tribunais trabalhistas sobre a terceirização de serviços pela Administração Pública.
• Compreender aspectos fundamentais da reforma trabalhista e suas repercussões nos contratos de terceirização da Administração Pública.
• Aplicar boas práticas para planejar e executar contratos com mais eficiência e afastar apontamentos e sanções pelos órgãos de controle, prevenindo a responsabilização subsidiária trabalhista.

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:
• Estudos preliminares
• Atividades que podem e que não podem ser terceirizadas pela Administração Pública direta,
autárquica e fundacional e pelas estatais
• Reunião de serviços distintos em uma mesma licitação ou em um único lote e a contratação de
serviços com materiais
• Estimativa das quantidades de serviços – Serviços com e sem dedicação exclusiva de mão de
obra
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• Pesquisa de preços e elaboração de planilha de custos
• Definição dos preços estimado e máximo no pregão
• Orçamento sigiloso X Pregão
• Orçamento sigiloso na Lei das Estatais
• Responsabilidade por erro na pesquisa e na definição dos preços estimado e máximo
• Definição, em edital, do sindicato e do documento laboral (acordo, convenção e sentença normativa) a serem observados pelos licitantes
• Salário a ser considerado para a elaboração da planilha pela Administração e pelas licitantes
• Disposições de acordos, convenções e dissídios coletivos que não vinculam a Administração
• Saneamento e correção de vícios na planilha de custos – O que pode ser corrigido e as consequências do saneamento
• Licitação de serviços contínuos exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte
• Habilitação técnica
• Elaboração do mapa de riscos – Conteúdo, responsáveis e orientações do TCU
• Mecanismos de controle e de tratamento do risco trabalhista de acordo com a IN nº 05/2017 da
SEGES/MP – Conta-depósito vinculada e pagamento pelo fato gerador
• IMR – Instrumento de Medição e Pagamento (antigo ANS)
• Glosa e retenção de pagamento – Quando glosar e quando reter?
• Prorrogação do prazo de vigência e os custos não renováveis já pagos ou amortizados
• Alterações dos contratos de serviços
• Reajuste e repactuação
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• Revisão dos contratos X Impactos da reforma trabalhista
• Documento sindical utilizado pelas empresas e pela Administração – Regras de enquadramento
• Inexistência de ultratividade depois da reforma trabalhista
• Jornada de trabalho e as repercussões da reforma trabalhista
• Jornada 12 x 36 – Especificidades da reforma trabalhista
• Trabalho intermitente – Solução viável para substituição?
• Salário e as repercussões da reforma trabalhista
• Rescisão do contrato de trabalho por acordo
• Principais impactos da reforma trabalhista na estrutura da planilha de custos e formação de
preços de acordo com a IN nº 05/2017 e na fiscalização trabalhista dos contratos
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PROGRAMA
Dias 02 e 03
Segunda e terça-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.

ENTENDIMENTOS DO TCU SOBRE ASPECTOS RELEVANTES DO PLANEJAMENTO, DO
JULGAMENTO DO PREGÃO E DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE TERCERIZAÇÃO
✦✦ Conteúdo e importância dos estudos preliminares
✦✦ Escolhas relacionadas à solução e à modelagem de contratação – Controle do TCU sobre as
decisões do planejamento da contratação
✦✦ Atividades que podem e que não podem ser terceirizadas pela Administração Pública direta,
autárquica e fundacional e pelas estatais – Orientações do TCU e do STF
✦✦ Reunião de serviços distintos em uma mesma licitação ou em um único lote e a contratação de
serviços com materiais
✦✦ Estimativa das quantidades de serviços – Serviços com e sem dedicação exclusiva de mão de
obra
✧✧ Unidades de medida – Contratação por resultado, por posto ou por hora
✦✦ Pesquisa de preços e elaboração de planilha de custos
✧✧ Pesquisa de preços: cuidados para realização, fontes e metodologias aceitáveis
✧✧ Serviços que exigem a elaboração da planilha de custos e formação de preços
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✦✦ Definição do critério de aceitabilidade – Preços estimado e máximo
✧✧ Definição dos preços estimado e máximo no pregão – É possível aceitar preços acima do
estimado?
✧✧ Orçamento sigiloso X Pregão – Recente entendimento do TCU
✧✧ Orçamento sigiloso na Lei das Estatais e o entendimento do TCU
✧✧ Responsabilidade por erro na pesquisa e na definição dos preços estimado e máximo
✦✦ Definição, em edital, do sindicato e do documento laboral (acordo, convenção e sentença normativa) a serem observados pelos licitantes
✦✦ Salário a ser considerado para a elaboração da planilha pela Administração e pelas licitantes
✧✧ Definição, em edital, de piso superior ao previsto no documento laboral da categoria
✦✦ Fixação dos valores de benefícios a serem pagos pela empresa contratada a seus empregados
✦✦ Disposições de acordos, convenções e dissídios coletivos que não vinculam a Administração
✧✧ Regras de convenção coletiva que se aplicam apenas a contratos públicos – Parecer da AGU
✧✧ Previsão, em convenção coletiva, de participação nos lucros e resultados
✧✧ Previsão, em convenção coletiva, de preço para insumos e de percentual de encargos sociais
✦✦ Vedação à inclusão de IRPJ e CSLL na planilha X Possibilidade de cotação pelo licitante
✦✦ Saneamento e correção de vícios na planilha de custos – O que pode ser corrigido e as consequências do saneamento
✧✧ Condições para o saneamento
✧✧ Quantidade de correções possíveis
✧✧ Erros na planilha – Cotação de valores a menor que o devido e de cotação de valores acima
do previsto em lei – Impactos no preço final proposto
✦✦ Licitação exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte – Valor de R$ 80.000,00
– Referência do valor anual, do primeiro período contratual ou de todas as possíveis contratações?
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✦✦ Habilitação técnica
✧✧ Experiência mínima de três anos e o entendimento recente do TCU
✧✧ Possibilidade de exigir quantitativos mínimos
✧✧ Possibilidade de aceitar atestados relativos a atividades semelhantes – O que são atividades
semelhantes?
✦✦ Gerenciamento de riscos
✧✧ Elaboração do mapa de risco – Conteúdo, responsáveis e orientações do TCU
✧✧ Mecanismos de controle e de tratamento do risco trabalhista de acordo com a IN nº 05/2017
da SEGES/MP – Conta-depósito vinculada e pagamento pelo fato gerador – Principais diretrizes – Tratativa do Decreto nº 9.507/2018 e os impactos para as estatais controladas pela
União
✦✦ IMR – Instrumento de Medição e Pagamento (antigo ANS)
✧✧ Quais serviços exigem IMR? – Cautelas para sua construção e o procedimento de pagamento
✦✦ Glosa e retenção de pagamento – Quando glosar e quando reter?
✦✦ 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
✧✧ Quando revisar?
✧✧ Quando reajustar por índice e quando repactuar?
✧✧ Preclusão do direito à repactuação e ao reajuste
✧✧ Aditamento de contrato para a alteração da forma de reajustamento do contrato
✧✧ Revisão dos contratos X Impactos da reforma trabalhista
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Dia 04

Quarta-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.

ENTENDIMENTOS DOS TRIBUNAIS TRABALHISTAS SOBRE TEMAS RELEVANTES DA
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Considerações gerais
✦ As leis que reúnem a reforma trabalhista
✦ As diretrizes centrais que orientam a reforma trabalhista – Um novo paradigma para o Direito
do Trabalho
✦ A repercussão da reforma trabalhista em relação aos contratos administrativos antigos – A revisão dos contratos – Orientações da AGU, Ministério do Planejamento e TCU

1. Documento sindical utilizado pela empresa e pela Administração (acordo, convenção ou
sentença normativa)
✦ Regras de enquadramento
✦ Vigência e abrangência dos documentos laborais
✦ Prevalência do acordado sobre o legislado
✦ A inexistência de ultratividade depois da reforma trabalhista (a perda da vigência do documento
coletivo na falta de nova negociação)
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2. Jornada de trabalho e as repercussões da reforma trabalhista
✦ Jornada a tempo parcial e jornada reduzida
✦ Compensação de horas
✦ Jornada 12 x 36 – Especificidades da reforma trabalhista
✦ Pausas obrigatórias na jornada – Intervalos legais, repouso semanal remunerado e feriados –
Impactos na formação do preço do serviço
✦ Trabalho intermitente - Solução viável para substituição?

3. Pausas obrigatórias na jornada
✦ Intervalos legais – Repercussões da reforma, especialmente na jornada 12 x36
✦ Repouso semanal remunerado e feriados – Repercussões da reforma, especialmente na jornada 12 x36
✦ Impactos na formação do preço do serviço

4. Salário e as repercussões da reforma trabalhista
✦ Parcela salarial e indenizatória – Diárias para viagem, ajuda de custo, composição do salário,
alimentação

5. Rescisão do contrato de trabalho por acordo
PRINCIPAIS IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA NA ESTRUTURA DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DE ACORDO COM A IN Nº 05/2017 E NA FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA DOS CONTRATOS
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PERÍODO
02 A 04 • SETEMBRO • 2019

02

24

Setembro
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

Apto. SGL/LUXO
R$ 361,00* + 10% tx serviço + 5% ISS
(café da manhã incluído)

Se optar pelo hotel de realização do evento, informe, no ato da reserva,
que é participante do curso da Zênite para garantir o preço especial.
Apartamentos sujeitos à disponibilidade.
O hotel trabalha com tarifas flutuantes, o que poderá implicar tarifário
menor na época da realização do Seminário.
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INVESTIMENTO

R$ 4.140,00
• 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 certificado será entregue ao final do curso. O percentual da frequência constará no certificado de acordo com as listas de presença assinadas no Seminário. Todos os dias, haverá duas listas: uma de manhã, e
outra, à tarde.

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

Banco Bradesco

Ag. 2559 • c/c 26622-1

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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