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CONTRATAÇÃO INTEGRADA,  
SEMI-INTEGRADA E FORNECIMENTO 
COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
ASSOCIADO

Apresentação

RAFAEL JARDIM
10 E 11 DE MARÇO 
PALMAS/TO

Enfim a nova Lei de Licitações! E com ela novos desafios de interpretar o novíssimo diploma legal, ade-
quando-o aos enormes desafios de se planejar, contratar e acompanhar uma obra pública.

Dentre diversas novidades, a nova lei também inova nos regimes de contratação de obras: capturan-
do alguns entendimentos consagrados na jurisprudência, no que se refere às empreitadas por preço 
unitário e global; utilizando as boas práticas já bem estabelecidas no RDC e na Lei das Estatais, quanto 
às contratações integradas e semi-integradas; e se modernizando, ao criar o novíssimo “fornecimento 
e prestação de serviço associado”. 

O presente curso, nesse cenário, pretende apresentar um paralelo entre os entendimentos e dispo-
sições então já sedimentadas com as novas interpretações e possibilidades advindas do novo texto 
legal. Tanto os gestores da administração direta quanto empregados das estatais podem aproveitar 
para entender e se atualizar sobre a licitação, execução, fiscalização e orçamentação de obras e ser-
viços de engenharia, executadas mediante a contratação integrada, semi-integrada e o fornecimento 
com prestação de serviço associado.

CONTRATAÇÃO INTEGRADA,  
SEMI-INTEGRADA E 
FORNECIMENTO COM PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO ASSOCIADO
Planejamento, orçamento, execução e fiscalização 
PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E ESTATAIS!

*Caso não seja possível confirmar o curso na modalidade presencial por questões de: inscritos ou motivos de força 
maior, em efeitos ainda da pandemia, o curso acontecerá na modalidade online em tempo real. A CON informará com 
antecedência de 15 dias corridos.
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Afinal, o que muda? Aditivos em empreitadas por preço global e contratações integradas; construção 
da matriz de riscos, de acordo com o tipo de empreitada; quando escolher cada regime; diferenças en-
tre a contratação integrada e a contratação semi-integrada; construção da matriz de riscos, CÁLCULO 
DE CONTINGÊNCIA, EM FACE À DISTRIBUIÇÃO DE RISCOS, apresentação do novo regime “fornecimento 
e prestação de serviço associado”; impactos das chuvas, a depender do regime de execução contratual 
escolhido; instituto geral dos aditivos, aplicados a cada regime de execução; critérios de aceitabilidade 
de preços em empreitadas globais e integradas; exigência mínimas de detalhamento de orçamento nas 
propostas das licitantes a depender do tipo de empreitada; repasse de responsabilidades por licenças 
ambientais e desapropriações; reflexos das alterações de projeto em cada tipo de regime... E MAIS: AO 
FIM, PROPÕE-SE UM ESPAÇO PARA DIRIMIR AS DÚVIDAS DOS PARTICIPANTES QUANTO A APLICAÇÃO 
DA NOVA LEI GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E A LEI DAS ESTATAIS.

Nessa proposta, busca-se situar o participante, de forma prática e contextualizada, sobre o passo a 
passo do processo de escolha do regime de execução contratual e a respectiva  gestão da obra, com-
pletando o leque de decisões envolvendo desde o planejamento o seu encerramento. 

Um curso perfeito para o profissional que deseja reunir teoria e prática, de forma simples, mas deta-
lhadamente contextualizada, comentando as recomendações do TCU até então perfilhadas com as 
potenciais mudanças de entendimentos doutrinários em face da nova lei.

Aos fiscais, membros de comissão de licitação, orçamentistas, projetistas e gestores um compêndio his-
toriado das trilhas legais para o bom e regular emprego de recursos públicos em orçamento de obras 
públicas. Aos operadores do direito, uma extensa lista de construções factuais indispensáveis à correta 
subsunção jurídica de casos concretos nessa área técnica tão específica.

CARGA HORÁRIA
16 horas 

PÚBLICO ALVO:

Fiscais de contrato, membros de comissão de licitação, auditores, 
consultores jurídicos, ordenadores de despesa, orçamentistas de 
obras públicas, engenheiros, arquitetos, advogados e estudan-
tes.
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Rafael Jardim
Rafael Jardim é Auditor Federal de Controle Externo, é o atual Secretário de Fiscalização de Bancos e 
Fundos de Pensão do TCU e Ex-Secretário de Combate a Corrupção daquela Corte. Coautor dos livros 
“Obras Públicas: comentários à jurisprudência do TCU” – 4ª Edição, “O RDC e a Contratação Integrada 
na prática” , “Lei Anticorrupção e Temas de Compliance” e “O Controle da Administração Pública na Era 
Digital”. No TCU desde 2005, foi também titular da Secretaria Extraordinária de Operações Especiais 
em Infraestrutura, unidade responsável pela condução dos processos relacionados à Operação Lava 
Jato. Foi ainda Diretor da área técnica responsável pela fiscalização de rodovias. Ocupou os cargos de 
Secretário de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e também de Fiscalização de Obras de Energia. 
Coordenou as fiscalizações do TCU atinentes à Copa do Mundo de 2014. Na área de combate à cor-
rupção e integridade, palestrou em eventos internacionais da ONU, OCDE, além de treinamentos para 
auditores das Controladorias Gerais de diversos países na América Latina. Palestrante e conferencista 
em temas afetos à engenharia de custos para o setor público, ao Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas (RDC), Compliance, Integridade e a licitações e contratos de obras e serviços de engenharia. 
Formado em engenharia civil pela Universidade de Brasília, trabalhou por mais de dez anos na coorde-
nação de projetos e execução de obras na iniciativa privada.

Especialistas

INTRODUÇÃO / CONTEXTUALIZAÇÃO

Contexto Geral da Nova Lei de Licitações e Contratos
Contexo Geral da Lei das Estatais
Princípios fundamentais das licitações
Paralelo entre a Nova Lei de Licitações, a Lei 13.303 e a Lei 8.666/93
Princípios gerais de hermenêutica aplicada à licitações e contratos
O papel do planejamento na Nova Lei Geral de Licitações e Contratos
Governança e Integridade na Nova Lei Geral de Licitações e Contratos, aplicado a obras públicas
Gestão de riscos na nova Lei de Licitações e seu impacto na escolha do regime de execução contrautal
O papel da “velha” jurisprudência na nova interpretação de regras afetas a licitações e contratos

REGIMES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
Definição de Regime de Execução Contratual
Apresentação dos Regimes de Execução Contratual Previstos na nova Lei de Licitações
Escolha dos Regimes

Conteúdo Programático
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NOVAS DEFINIÇÕES LEGAIS E SEUS IMPACTOS NOS REGIMES DE EXECUÇÃO DA OBRA
 Modalidades de licitações utilizáveis para obras e serviços de engenharia
 Regimes de execução contratual aplicáveis a obras e serviços de engenharia
 Critérios de aceitabilidade de preços aplicáveis a obras e serviços de engenharia
 Nova definição de “pregão”
 Nova definição de “concorrência”
 Modalidades de licitação aplicáveis a obras e serviços de engenharia e suas implicações no 
regime de execução contratual a utilizar
Nova definição de “obra”
 Nova definição de “serviços”
 Nova definição de “serviços de engenharia”
 Nova definição de “serviços comuns de engenharia”
 Nova definição – ou ausência de definição – de “obra comum de engenharia”
 
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO X EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Definições
Diferenças na forma de medir e disposições da nova Lei Geral de Licitações
Gestão de “erros de projeto” nas empreitadas por preço unitário e global
Gestão de “erros de quantitativos” nas empreitadas por preço unitário e global
Gestão de “esquecimento de serviços” nas empreitadas por preço unitário e global
Gestão de “aditivos” nas empreitadas por preço unitário e global
Critérios de aceitabilidade de preço nas empreitadas por preço unitário e global
Construção da “planilha de medições” nas empreitadas por preço unitário e global
Inclusão de serviços novos nas empreitadas por preço unitário e global

NOVO REGIME FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSOCIADO 
 Definição
 Novas disposições legais sobre o princípio do Parcelamento
 Jurisprudência antiga aplicável ao princípio do parcelamento
 Situações práticas de aplicação do novo regime
 Modalidades de licitação aplicáveis ao novo regime
 GESTÃO DE FACILITIES SEGUNDO O NOVO REGIME
 DEFINIÇÃO E TIPOS DE FACILITIES
 EXEMPLOS DE CONTRATOSS DE FACILITIES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA
 JURISPRUDÊNCIA DO TCU SOBRE GESTÃO DE FACILITIES
 Riscos do novo regime

EMPREITADA INTEGRAL
 Definição
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 Casos práticos de uso
 Impacto do princípio do parcelamento no uso do regime.
 Riscos do regime
 Jurisprudência antiga aplicável a nova Lei Geral de Licitações e Contratos

CONTRATAÇÃO INTEGRADA
 Definição
 Justificativas do uso
 Modelagem de editais de contratações integradas
 Limitações na aplicação da contratação integrada
 Elementos mínimos de anteprojeto
 Orçamento de contratações integradas
 Elementos mínimos de orçamento para contratações integradas
Critérios de aceitabilidade de preços em contratações integradas
 Técnica e preço em contratações integradas
 Aprovação do projeto básico em contratações integradas
 Definições de prazo em contratações integradas
 Aditivos em contratações integradas
 Seguros nas contratações integradas
 Construção da matriz de riscos
 Atribuição de responsabilidades pela emissão de licenças ambientais
 Atribuição de responsabilidades pelo processo de desapropriação
 Principais riscos na utilização do regime
 Entrega da obra e garantias na contratação itegrada
 Jurisprudência construída x novas disposições legais

CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA
 Definição
 Diferenças entre a contratação integrada para a contratação semi-integrada
 Justificativas para a utilização da contratação semi-integrada
 Elementos mínimos de projeto nas contratações semi-integradas
 Elementos mínimos do orçamento em contratações semi-integradas
 Alterações do projeto básico nas contratações semi-integradas
 Matriz de risco nas contratações semi-integradas
Atribuição de responsabilidades pela emissão de licenças ambientais
 Atribuição de responsabilidades pelo processo de desapropriação
Entrega da obra e garantias na contratação semi-integrada
Aditivos nas contratações semi-integradas

MATRIZ DE RISCO E CÁLCULO DE CONTINGÊNCIA
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 Distribuição de riscos
 Exigências de meio e exigências de fim
 Método quantitativo de orçamentação do risco
 Método de Monte Carlo
 Apresentação dos normativos do DNIT sobre o assunto
 EXERCÍCIO PRÁTICO DE DISTRIBUÇÃO DE RISCOS E CÁLCULO DE CONTINGÊNCIAA

ADITIVOS
 Apresentação geral da teoria dos aditivos, para aplicação em cada tipo de regime de execução 
contratual
 Teoria das áleas
 Teoria da imprevisão
 O papel da matriz de riscos
 Gestão de termos aditivos

ESPAÇO GERAL PARA DÚVIDAS DECORRENTES DO USO DA NOVA LEI GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

R$ 2.790,00 
(dois mil, setecentos e noventa reais)

- 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).
 

- Caso não seja possível confirmar o curso na modalidade presencial por questões de: inscritos ou motivos de 
força maior, em efeitos ainda da pandemia, o curso acontecerá na modalidade online em tempo real. A CON 

informará com antecedência de 15 dias corridos.

Investimento
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10 E 11 DE MARÇO - PALMAS/TO

Data

Coletânea de Licitações e Contratos, atualizada conforme 
nova lei nº 14.133/2021 

Material de Apoio - Con Treinamentos; (pasta, caneta, 
lapiseira, marca texto e bloco)

Certificado de capacitação e aperfeiçoamento profissional 
registrado em cartório;

04 (quatro) coffee breaks;

Material incluso

CARGA  
HORÁRIA 
16 HORAS

MATERIAL  
DIDÁTICO  

COMPLETO 

04  COFFEE 
BREAKS E  
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Inscrição e Pagamento

Se preferir entre em contato com nossa  
central de relacionamento:

(41) 9 9514-1110Central de  
Relacionamento:
(41) 3068-3858 contato@contreinamentos.com.br

Acompanhe nossas Redes Sociais: @contreinamentos

A inscrição poderá ser efetuada pelo telefone (41) 3068-3858, 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


