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APRESENTAÇÃO DO CURSO

PROF. HAMILTON BONATTO 
PROF. ANDRÉ BAETA
AO VIVO NOS DIAS: 
05, 06 E 07 DE JULHO EU

ME
IMP   RT

Manutenção predial é o serviço de engenharia mais recorrente na Administração Pública. Porém, a 
elaboração de seu edital e dos elementos técnicos instrutores do procedimento para a contratação 
necessita de conhecimentos que vão além da legislação sobre licitações e contratos. 

Este curso oferece um conteúdo diferenciado em relação aos demais reúne os conhecimentos sobre 
as questões legais e administrativas, com os da área técnica. Traz conceitos que permitem ao partici-
pante, antes de iniciar a instrução do processo licitatório, conhecer questões técnicas e administrativas 
que embasarão a documentação necessária a uma boa contratação.

Por isso será traçado o perfi l dos custos de manutenção ao longo da vida útil da edifi cação, se estu-
dará os objetivos da manutenção predial, será discutida as estratégias de manutenção existentes no 
sentido de orientar a utilização da melhor delas, ou a junção de mais de uma estratégia para o mesmo 
objeto, expondo as atividades inerentes ao serviço.
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O curso informará sobre o sistema de gestão de manutenção e o sistema de informações com os da-
dos necessários para bem fiscalizar e gerir o contrato, estabelecendo prioridade dos serviços a serem 
realizados, a forma de se realizar seu planejamento e a sua programação, a medição de desempenho 
e a necessária inspeção predial para a elaboração do termo de referência.

Além da importância de todas essas questões técnica e as relativas è elaboração do edital para essa 
contratação, com todos os aspectos legais e práticos, incluindo a correta adoção do regime de emprei-
tada e as exigências de habilitação técnica e econômico-financeira, é fundamental o conhecimento téc-
nico sobre a formação de planilhas de custos e a formação de preços dos serviços relativos a esse tipo 
de contratação, o correto estabelecimento de prazos contratuais e o dimensionamento do consumo de 
materiais a serem utilizados.

Para a execução do contrato, ao discorrer sobre os papeis do fiscal e do gestor do contratos de manu-
tenção predial, desde o início da execução contratual até o recebimento dos serviços, se exporá, pela 
sua relevância, como se constrói de um Instrumento de Medição de Resultados (IMR) ou Acordo de 
Nível de Serviços (ANS) para avaliar medir e efetuar os pagamentos dos serviços realizados pela con-
tratada.

Este Seminário ao unir os aspectos legais e técnicos dos serviços de manutenção predial fornece o con-
teúdo mais completo do mercado e tem a vantagem de levar ao participante a unir a teoria e a prática, 
de modo que, ao final do evento, esteja preparado para atuar em todas as fases da licitação e contra-
tação desse serviço no seu órgão/entidade.

PÚBLICO ALVO:

Fiscais de contrato, servidores que elaboram termos de referên-
cia, membros de comissão de licitação, auditores, consultores 
jurídicos, ordenadores de despesa, orçamentistas de obras pú-
blicas, engenheiros, arquitetos, advogados e estudantes.
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CARGA HORÁRIA

(Ministrado em três dias corridos: das 8h30 às 12h30 e das 
14h às 18h)

24 horas

ESPECIALISTAS

Hamilton Bonatto
Procurador do Estado do Paraná. Graduado em Engenharia Civil, em Direito e em Licenciatura em Ma-
temática Plena; Atualmente é Procurador-Chefe da Coordenadoria do Consultivo da PGE/PR. Mestre 
em Planejamento e Governança. É especialista em Direito Constitucional, especialista em Construção 
de Obras Públicas, Especialista em Ética e Educação, Especialista em Direito Público. Atuou na Adminis-
tração Pública em cargos do Poder Executivo como Secretário Municipal de Obras Públicas, Secretário 
Municipal de Educação, Secretário Executivo do Conselho de Desenvolvimento do Litoral Paranaense, 
Coordenador do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro do Paraná, Superintendente da Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente, Chefe Regional do Instituto Ambiental do Paraná. Autor dos Livros (1) 
“Governança e gestão de obras públicas: do Planejamento à Pós-Ocupação” e (2) “Licitações e Contra-
tos de Obras Públicas”, publicados pela Editora Fórum, (3) “Contratação de Obras Públicas”, Publicado 
pela Universidade Estadual de Ponta Grossa-UEPG; (4) Critérios Éticos para a Contratação de Obras 
Públicas Sustentáveis; pela editora NP; (5) BIM para Obras Públicas, pela Contreinamentos; Autor de  
“13 Cadernos Orientadores para Edificações”, publicados pela SEIL e PGE: (1) Estudo de Viabilidade; (2) 
Termo de Referência; (3) Licitação de Projetos; (4) Contratação de Projetos; (5) Licitação de Obras; (6) 
Contratação de Obras; (7) Pós-Ocupação; (8) Normas e Súmulas do TCU; (9) Convênios e Outros Instru-
mentos Congêneres; e (10) Fiscalização de Obras Públicas; (11) Contratação Integrada; (12) Aquisições 
de Bens; (13) Prestação de Serviços. Instrutor da Escola de Governo do Estado do Paraná. Professor 
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convidado da Unibrasil (Curitiba, PR), do Centro Educacional Renato saraiva (Recife, PE) e das Faculda-
des Baiana de Direito (Salvador, BA).

André Baeta
O Professor André Pachioni Baeta é engenheiro graduado pela Universidade de Brasília. Desde 2004, 
exerce o cargo de Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, atuando na 
fiscalização e controle de obras públicas. Participou, como integrante da equipe de auditoria ou como 
supervisor da fiscalização, de diversas auditorias de obras públicas.

Atualmente, exerce a função de Assessor em Gabinete de Ministro do TCU.

É autor ou coautor das seguintes obras: Livro “Orçamento e Controle de Preços de Obras Públicas”, pu-
blicado pela Editora   Pini em 2012. Livro “RDC – Regime Diferenciado de Contratações Públicas – Aplica-
do às Licitações de   Obras e Serviços de Engenharia”, publicado pela Editora Pini em 2013, atualmente 
na   terceira edição (2016).  Coautor do Livro “Pareceres de Engenharia”, publicado pelo Clube dos Au-
tores, em 2016.  Coautor do Livro “Lei Anticorrupção e Temas de Compliance”, 2ª Edição, publicado pela   
Editora Juspodivm, em 2016. Coautor do Livro “Terceirização, Legislação, Doutrina e Jurisprudência”, 
publicado pela   Editora Fórum, editado pela Editora Fórum em 2017, atualmente na segunda edição 
(2018).  Coautor do Livro “Novo Regime Jurídico das Licitações e Contratos das Empresas   Estatais”, da 
Editora Fórum (2018).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Conceitos e definições
1.1 Ciclo de vida dos edifícios
1.2 Anomalias construtivas e pane
1.3 Desempenho
1.4 Vida útil

2. Preço de manutenção
2.1 Perfil dos custos de manutenção ao longo da vida útil

3. Objetivos da manutenção
4. Estratégias da manutenção
5. Atividades da manutenção
6. Sistema de gestão da manutenção
7. Sistema de informação
8. Prioridades
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9. Planejamento e programação
10. Medição de desempenho
11. Inspeção predial
12. Edital para manutenção predial – estudo de caso

12.1 Objeto
12.2 Partes integrantes
12.3 Planilha de custos e formação de preços
12.4 Estabelecimentos de prazos
12.5 Critérios de medição dos serviços
12.6 Planilhas de preços e consumo estimados de materiais
12.7 Regimes de execução contratual
12.8 Exigências de habilitação técnica e econômico-financeira
12.9 Instrumento de medição por resultado (acordo de nível de serviço)

12.10 Impactos da nova lei de licitações e contratos na manutenção predial
12.11 Pagamento por posto de serviço ou pagamento por serviços prestados
12.12 Outros modelos de contratação (desconto sobre a tabela do sinapi; contratação de 

facilities )
13. Fiscalização e gestão do contrato

13.1 reajuste e repactuação de reços;
13.2 procedimentos para prorrogação dos prazos    
13.3 fiscalização administrativa e fiscalização técnica 
13.4 recebimento dos serviços aditamentos contratuais

14. Jurisprudência do tcu

INVESTIMENTO

R$ 1.790,00
(um mil, setecentos e noventa reais)
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DATA

AO VIVO NOS DIAS: 05, 06 E 07 DE JULHO

- A CON treinamentos oferece propostas personalizadas para capacitação de grupos e equipes.
Entre em contato com nossas consultoras.

- A CON Treinamentos se reserva do direito de cancelar ou reagendar data/horários de realização do curso,
comprometendo-se a informar antecipadamente os inscritos. Permanecendo isenta de qualquer sanção,

indenização ou reparação (material e moral).

MATERIAL INCLUSO

Apostila digital da capacitação

Certificado digital 

Acesso de 15(quinze) dias ao curso após a capacitação 

SUGESTÕES TÉCNICAS – REAL TIME

Requisitos de processador e RAM
• Dual Core 2 GHz de frequência ou superior (i3/i5/i7 ou equivalente da AMD)
• Memória RAM 4.0 GB
• Internet de 5MBs (de preferência por cabo)
• Alto-falantes e microfone integrados ou conectados via USB ou Bluetooth sem fio.
• Webcam comum ou em HD integrada ou conectada via USB.
• Antes da capacitação verificar com a TI do seu órgão se existe algum bloqueio ao software ZOOM.
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INSCRIÇÃO E PAGAMENTO

A inscrição poderá ser efetuada pelo telefone (41) 3376-3967, através do e-mail
contato@contreinamentos.com.br ou pelo nosso site www.contreinamentos.com.br.

O pagamento deverá ser realizado em nome de Connect On Marketing de Eventos Eireli, CNPJ 
13.859.951/0001-62 nos seguintes bancos: 

Banco nº 001

Ag. 3041-4 C/C 125211-9
Banco nº 341

Ag. 0615 – C/C 21708-0

Se preferir entre em contato com nossa 
central de relacionamento:

(41) 9 9514-1110Central de 
Relacionamento:
(41) 3376-3967 contato@contreinamentos.com.br

Acompanhe nossas Redes Sociais: @contreinamentos




