
CURSO PRESENCIAL: PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS EM
CONTRATOS DE SERVIÇOS E CONTÍNUOS DE ACORDO COM AS IN 05/2017 E IN 07/18 E
ATUALIZADO COM A NOVA LEI 14.133/21(NLLC) E COSIT RFB 75/21. AULA PRÁTICA NO
COMPUTADOR.

OBJETIVOS:

• Fornecer subsídios para gerenciamento de contratos, de uma forma eficiente e eficaz, enfatizando a composição de custos, precificação e
repactuação;
• Apresentar as etapas de elaboração da planilha de formação de custos da contratação;
• Apresentar os aspectos que deverão ser analisados no julgamento das propostas;
• Detalhar os procedimentos de acompanhamento dos contratos, com vistas à repactuação de preços, por ocasião da prorrogação de prazos
contratuais, previstos no artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93;
• Discutir a legislação trabalhista e tributária vigente e sua aplicação efetiva nas contratações dos serviços continuados.

APRESENTAÇÃO:

QUEM DEVE PARTICIPAR DO CURSO?

Servidores envolvidos nos contratos de locação de mão de obra nas áreas de licitações e contratos e controle interno, bem como gestores de
contratos com esse objeto.

QUAL O CONTEÚDO COMPLETO DO CURSO?
MÓDULO I – MÓDULO 1 – ASPECTOS GERAIS
1.1 O contexto da terceirização no Brasil, normatização e impactos da Lei 13.429 e do recente julgamento do RE 958252 do STF. 1.2 Aspectos
trabalhistas da terceirização da mão de obra e impactos da Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017) 1.3 Pesquisas de preços: técnicas de
pesquisas de preços, a técnica mais adequada a cada tipo de contratação, Procedimentos aplicáveis segundo a IN 05/2014 e Orientações do
TCU 1.4 A súmula 331 do TSE e o RE 760931 do STF e seus impactos sobre a responsabilidade subsidiária da Administração

MÓDULO II – MÓDULO 2 - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO – ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO
DE CUSTOS E ESTIMATIVA DE PREÇOS
• Importância do planejamento da contratação e riscos envolvidos • Planejamento da Contratação e impacto no preço • Relação entre
planejamento, julgamento da licitação e contrato • A análise de riscos na contratação de serviços contínuos

MÓDULO III – MÓDULO 3 – OFICINA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, COM
DETALHAMENTO DE BASE LEGAL E METODOLOGIA DE CÁLCULO DE CADA ITEM DA PLANILHA DE CUSTOS
• Custos previstos com as regras da IN nº 05/2017 atualizada pela IN 07/2018; • Classificação dos custos dos serviços terceirizados ( salários
profissionais, encargos sociais, obrigações trabalhistas e verbas indenizatórias); • A estimativa de preços dos insumos (uniformes, materiais e
equipamentos) empregados no contrato; • Cálculo do auxilio transporte e alimentação/refeição; • Tributos incidentes sobre o contrato; • LDI –
Lucros e Despesas Indiretas; • O que é reserva técnica e quando incluí-la. • Cálculo do adicional noturno e horas suplementares • Impactos da
MP 905/2019 e Lei 13.932/2019 na planilha de custos • Desoneração da folha de pagamento e os impactos no contrato • Regime de tributação
do PIS e COFINS e efeitos no contrato.

MÓDULO IV – MÓDULO 4 – TÓPICOS ESPECIAIS
a) Especificidades dos serviços de limpeza • Diferenças do preço por metro quadrado, preço global e preço unitário; • A utilização do projeto
executivo de serviços de limpeza e sua importância; • Custos administrativos dos serviços de limpeza; • A utilização da produtividade de acordo
com a Instrução Normativa nº 05/2017; • Diferenças entre serviços de limpeza diurna e noturna; • Reajuste ou repactuação do preço por metro
quadrado; b) Conta vinculada e Pagamento por Fato Gerador • Vantagens e desvantagens da Conta vinculada e do Pagamento por Fato
Gerador; • Verbas retidas e os cálculos aplicáveis • A criação da conta vinculada específica e os seus impactos na elaboração da planilha; •
Retenção de valores; • Desconto da fatura e pagamento diretamente aos trabalhadores de salários e demais verbas trabalhistas • Impactos da
MP 905/2019 e Lei 13.932/2019 na Conta Vicnulada

MÓDULO V – MÓDULO 5 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
• Aspectos a verificar nas planilhas de composição de custos e preços apresentados pelos proponentes. • Como analisar objetivamente a
exequibilidade das propostas e caminhos apontadas pelo Acórdão TCU 1214/2013

MÓDULO VI – MÓDULO 6 – A COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS E REFLEXOS NA GESTÃO CONTRATUAL
• Quais são e como negociar os custos não renováveis na prorrogação de prazo • itens passíveis de repactuação dos preços em contratos de
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terceirização e como calculá-los • O papel da gestão do contrato para negociar a repactuação dos preços • Impactos da MP 905/2019 e Lei
13.932/2019 na fiscalização de contratos Atualizado com a Lei 14.133/2021 e COSIT RFB 75/2021

MÓDULO VII – METODOLOGIA:
Técnicas expositivas e prática de elaboração de planilhas pelos participantes com análise de casos concretos. Este curso é ministrado com a
utilização de um microcomputador por aluno, permitindo a apresentação de planilhas eletrônicas e simulação de estimativas de preços para
diferentes casos práticos.

QUEM VAI MINISTRAR O CURSO?

Thiago Bergmann de Queiroz Mestre em Administração, área de concentração Finanças, pela Universidade

de Brasília. Bacharel em Ciências Contábeis e licenciado em Matemática também na Universidade de Brasília.

Analista Judiciário, especialidade Contabilidade, no tribunal Superior Eleitoral com atuação nas áreas de

auditoria e de licitações e contratos. Atua na Gestão de Atas de Registro de Preços, nos contratos de prestação

de serviços de alocação de postos de serviços e contratos com formação de preços diferenciados. Professor

com atuação na Educação básica e Superior, nas modalidades presenciais e à distância, e em cursos

preparatórios para vestibulares e concursos.

Jaqueline Mangabeira Coordenadora dos Pregoeiros e Pregoeira da Telecomunicação Brasileira S/A -

TELEBRAS desde (2011). Entre os anos de 2005 e 2008 atuou como servidora do Ministério do Trabalho e

Emprego tendo sido responsáveis pelas repactuações dos contratos de terceirização de serviços, neste período

ministrou cursos para diversas Delegacias do Trabalho em todas as regiões do País. Entre os anos de 1998 e

2005 atuou como tenente do Ministério do Exército tendo sido coordenadora da área de compras. Docente com

experiência no ensino presencial possui bacharelado em Economia, pela Universidade Federal de Roraima

(1995). Atualmente, presta serviços como instrutora da escola de governo (ESAF) e para algumas organizações

privadas.

Silvio Lima Analista em Tecnologia da Informação do Ministério da Economia (ME) e atualmente lotado na

Secretaria de Gestão do ME. Exerce a função de coordenador geral de contratações tecnologia da

informação e comunicação da Central de Compras. Professor de contratações públicas da ENAP, da ESAF e

de outras instituições há mais de 10 anos. Palestrante e mediador de temas relacionados às compras

públicas com larga experiência na elaboração de Termos de Referência para grandes contratações

centralizadas e também com experiência prática em gestão e fiscalização de contratos de TIC dos mais de

50 contratos do extinto Ministério do Planejamento. Além disso, atuou na elaboração de referencial normativo

de TIC e de contratações de serviços continuados ou não.

MODALIDADE PRESENCIAL:

Turma 1:
Datas: 03/10/2022 a 05/10/2022
Local: Centro de Treinamento da One Cursos - Rio de Janeiro/RJ
24 horas - 8h30 às 12h30 e 14h às 18h

Turma 2:
Datas: 21/11/2022 a 23/11/2022
Local: Centro de Treinamento da One Cursos - Brasília/DF
24 horas - 8h30 às 12h30 e 14h às 18h

VALOR DO INVESTIMENTO:
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Preço Individual: R$ 2.980,00
Três participantes do mesmo órgão (cada): R$ 2.940,00
Quatro ou mais participantes do mesmo órgão (cada): R$ 2.900,00

FORMAS DE PAGAMENTO:

O pagamento poderá ser realizado das seguintes formas:

Empenho
Ordem de Serviço/Autorização
Deposito em Conta

INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO

IOC Capacitação LTDA

CNPJ: 10.825.457/0001-99
Inscrição Estadual: 07.520.699/001-64
Banco: Bradesco
Agência: 0606
Conta: 569906-1

MAIS INFORMAÇÕES:

Telefone 1: (61) 3224-0785 Telefone 2: (61) 3223-8360 Telefone 3: (61) 3032-9030
E-mail 1: inscricao@onecursos.com.br
E-mail 2: ionecursos@gmail.com
E-mail 3: inscricao@onecursos.com.br
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