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Contratos de manutenção predial são o dia a dia dos administradores públicos que militam na área 
de obras e serviços de engenharia. Um bom contrato de manutenção é aquele que viabiliza, de forma 
simples, escorreita, transparente e a preço justo, a realização de serviços prediais preventivos e corre-
tivos; aí incluídas as pequenas – e inevitáveis – adaptações de espaços físicos da instalação; tudo isso 
minimizando a necessidade de reequilíbrios contratuais para “incluir” itens e necessidades faltantes 
que não tardam a aparecer.

A modelagem desse “contrato ideal” não é simples; e também não é única. O tamanho da instalação, as 
disciplinas incluídas no contrato (ar condicionado, cabeamento estruturado, sistemas civis, instalações 
elétricas e hidrossanitárias, etc.), a frequência esperada de intervenções; e mesmo a experiência do 
órgão ou entidade contratante tem papel preponderante na “modelagem” de um contrato. Contratos 
com ou sem dedicação exclusiva de mão de obra? Contratos com ou sem fornecimento de materiais? 
Pagamento de serviços por demanda, com mão de obra inclusa? Registro de preços a partir das tabe-
las do Sinapi?

MANUTENÇÃO PREDIAL, GESTÃO 
DE FACILITIES E PLANILHA DE 
FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Atualizado com a nova Lei 14.133/2021
+ EAD –  Conta Vinculada pelo fato gerador.

*Caso não seja possível confi rmar 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.



2contreinamentos.com.br

MANUTENÇÃO PREDIAL, GESTÃO DE 
FACILITIES E PLANILHA DE FORMAÇÃO 
DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA

Feita a “modelagem” do contrato, diversas dúvidas normalmente rondam quem elabora os editais de 
licitação e quem fi scaliza o contrato: Pregão ou concorrência? Licitações pelo maior desconto? Gestão 
de riscos? Acordo de Nível de Serviço? Contratos com vigência superior a um ano? Conta vinculada ou 
pagamento por fato gerador? Solidariedade e substituição em encargos trabalhistas e previdenciários? 
A IN-MPOG 05/2017 tem aplicação obrigatória? Quais as obrigações do fi scal? Qual a responsabilidade 
do fi scal em caso de falta de algum item na planilha? E O QUE QUAL O IMPACTO DA NOVA LEI GERAL 
DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EM TODAS ESSAS PERGUNTAS?

Existe ainda a questão da avaliação do “preço justo” dos contratos. Contratos com dedicação exclusiva 
de mão de obra envolvem cálculos complexos na formação de preço do edital e existe muita polêmica 
sobre os critérios, itens a incluir ou não etc. Há de se demonstrar onde estão os pontos de divergência, 
as polêmicas, as alternativas, as dicas para a fundamentação da formação de preço das planilhas de 
mão de obra. Deve-se compreender verdadeiramente a planilha, sua função e suas limitações, com um 
posicionamento crítico em relação a cada um dos módulos de formação de custo da IN 05/2017. 

Finalmente, dentre as questões corriqueiras no mundo de quem gerencia contratos de manutenção 
predial está a novíssima questão do GERENCIAMENTO DE FACILITIES PREDIAIS. Ou: de que forma é 
possível integrar, de maneira mais efi ciente e produtiva, todas as atividades e processos “de meio”, que 
auxiliam ou viabilizam a atividade principal do órgão? Manutenção predial, limpeza, vigilância, jardina-
gem, copeiragem, todas vistas de forma integrada e em um único contrato. Há que se verifi car qual o 
entendimento do TCU sobre o tema e como outros órgãos e entidades da administração pública têm 
gerido as suas facilidades prediais.

Todas essas questões – e muito mais – nesse curso de MANUTEÇÃO PREDIAL, GESTÃO DE FACILITIES E 
FORMAÇÃO DE PLANILH DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

PÚBLICO ALVO:

Profi ssionais e servidores públicos envolvidos no planejamento das 
contratações, fi scais e gestores de contratos, responsáveis pela aná-
lise de pedidos de repactuação de preços, assessores e consultores 
jurídicos, engenheiros, arquitetos, pregoeiros e membros da equipe 
de apoio, agentes de contratação, membros de comissões de licita-
ção, profi ssionais do controle interno ou externo, empresas privadas 
prestadoras de serviços terceirizados.

CARGA HORÁRIA
16 horas + 3 horas do EAD de Conta 
Vinculada pelo fato gerador19 horas
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Especialistas

Rafael Jardim 
Rafael Jardim Cavalcante. Auditor Federal de Controle Externo, é o atual Secretário de Controle Exter-
no do Sistema Financeiro Nacional 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 Con-
tratação Integrada na prática”, “Lei Anticorrupção e Temas de Compliance”, “Empresas Estatais - gover-
nança, integridade, compliance e contratações” e “O Controle da Administração Pública na Era Digital”. 
Palestrante e conferencista em temas afetos à engenharia de custos para o setor público, Empresas 
Estatais, 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 coordenação de 
projetos e execução de obras na iniciativa privada.

Thiago Anderson Zagatto
Thiago Anderson Zagatto Advogado e Engenheiro Civil. Auditor do Tribunal de Contas da União, atuan-
te na Secretaria de Aquisições Logísticas (Selog/TCU). Especialista em terceirização de serviços pela Ad-
ministração Pública. Autor de artigos relacionados à terceirização. Parecerista. Mestrando em Direito 
Econômico (PUC/PR). Professor da Pós-Graduação em Licitações e Contratos da Unibrasil. Palestrante 
em diversos eventos relacionados a contratações públicas.

Conteúdo Programático

NOÇÕES GERAIS DA NOVA LEI GERAL DE LICITAÇÕES (NLL) E SEU IMPACTO NAS CONTRATAÇÕES DE 
MANUTENÇÃO PREDIAL
Objetivos gerais da NLL e princípios aplicáveis
Modalidades de licitação, critérios de julgamento, modos de disputa e fases do processo
Vigência
Novidades com relação à governança e o planejamento e o respectivo impacto nos contratos de 
manutenção predial
 Capacitação dos agentes de contratação e fi scais de contrato: qual a capacitação mínima para 
agentes que atuem em contratos de manutenção?
 Plano Anual de Contratações, Estudos Técnicos Preliminares e Gestão de riscos: consequência 
para os contratos de manutenção predial
 Teoria das três linhas de defesa: relação entre os gestores de manutenção, a consultoria jurídica 
e controle interno.
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CONCEITOS GERAIS DE MANUTENÇÃO
Manutenção x restauração x reforma: diferenças e consequências
Conceito de vida útil
Ciclo de vida da construção
Curva de custos do edifício
Projeto/construção x Operação/manutenção
Regra dos 5 – Lei de Sitter
Manutenção preventiva x manutenção corretiva

MODELAGENS CONTRATUAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
Fatos geradores de pagamento em contratos de manutenção predial
 Utilização de materiais; disponibilidade de mão de obra; serviços avulsos completos ou 
performance pura;
Comparação de modelagens com e sem fornecimento de material
Comparação de modelagens com e sem dedicação exclusiva de mão de obra
Peculiaridades de cada edifício a impactar nas modelagens de contratação 
Disposições da IN MPOG 05/2017 sobre formas de pagamento
Exigibilidade ou preferência por pagamentos por performance e contratos de manutenção
Novidades sobre a medição de serviços contínuos na NLL
Estudos de caso julgados pelo TCU

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) E GESTÃO DE RISCOS E A SUA IMPORTÂNCIA EM CONTRATOS 
DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Fase de ETP como a defi nidora da modelagem contratual a ser seguida
Defi nição de ETP
ETP na nova lei de licitações e contratos
Casos de dispensa do ETP
Responsabilidade pela elaboração do ETP
Passo a passo de elaboração do ETP aplicado a manutenção predial
Gestão de riscos licitatórios e contratuais, segundo a NLL
Responsabilidades pela elaboração do mapa de riscos
IN 05/2017 x NLL: o que muda com relação à elaboração do mapa de riscos?
Identifi cação, análise, tratamento, resposta e monitoramento de riscos em contratos de manutenção 
predial

CONSTRUÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
Pregão ou concorrência: serviços comuns de engenharia e sua caracterização
Impactos da nova NLL sobre as modalidades de licitação em serviços de manutenção predial
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Novo conceito de “obra de engenharia” e de “obra comum de engenharia”
Competências do agende de contratação
Condições de habilitação
Critérios de julgamento para licitações de manutenção predial
Prazos contratuais de contratos de manutenção, segundo a NLL
Reajuste e repactuação em contratos de manutenção predial
Condições de reequilíbrio
Acordo de Nível de Serviço
 Tipos de indicadores
 Consequências do não atendimento
Qualifi cação dos empregados
Subcontratação e capacidade técnica dos subcontratados
Garantias, depósito em conta vinculada e pagamento por fato gerador
Responsabilidade solidária e subsidiária da administração por encargos trabalhistas e previdenciários 
da contratada
Descrição das atividades de manutenção preventiva e medição de resultados
Multas e sanções
Casos de extinção do contrato

MANUTEÇÃO CONTRATUAL DA PRÁTICA
Exemplo de contrato de manutenção predial do TCU vigente

GESTÃO DE FACILITIES
Conceito de gestão de facilities: Comitê Europeu de Normatização; ISO 41011
História da gestão de facilities
Tipos de facilities prediais
Princípio do parcelamento e o entendimento do TCU
Disposições na NLL sobre o fornecimento com a prestação de serviço associado
Gestão de facilities na Lei 14.011/2020
Vantagens e desvantagens do “não parcelamento”
Custos do certame licitatório
Momento para a realização da motivação
Prazos contratuais de contratos de facilities
Exemplos concretos de contratos de facilities
Condições de habilitação em contratos de facilities
Acordos de Nível de Serviço em contratos de facilities
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Subcontratação em contratos de facilities

FORMAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS DE MÃO DE OBRA 
Concepção da planilha, origem, funções e objetivos relacionados à sua elaboração;
Formas alternativas de composição de custos;
Módulos e sub-módulos da planilha – explicação geral sobre a lógica de construção dos custos;
Remuneração
Fontes apropriadas para a pesquisa da remuneração;
Instrumentos coletivos de trabalho (CCT, ACT, sentença normativa);
A possibilidade de pagamentos em valores maiores do que piso da categoria;
A inexistência instrumento coletivo de trabalho e as alternativas existentes;
A CCT a ser utilizada pela empresa nas propostas;
CNAE e objeto da empresa x sindicatos x CCT: uma análise sobre as possibilidades de vinculação sindical 
das empresas e respectivas remunerações adotadas nas planilhas;
Os diferentes tipos de vínculo: serviços prestados por sócios, cooperados, entidades sem fi ns lucrativos, 
organizações sociais – refl exos na remuneração.
Os adicionais de periculosidade e de insalubridade:
Quando e como inserir;
Obrigatoriedade do laudo;
Base de cálculo e retroatividade;
Adicional Noturno e Hora Noturna Reduzida:
Percentuais, base de cálculo e forma de calcular;
Refl exos no DSR – aplicar ou não?
Benefícios Anuais, Mensais e Diários e encargos:
Submódulo 2.1 da planilha: férias, adicional de férias e 13º salário: percentuais a adotar, fórmula de 
cálculo, refl exos na conta-vinculada;
A polêmica sobre o percentual das férias a ser adotado para compensar o titular e o substituto – refl exos 
sobre formas alternativas de cálculo;
Encargos incidentes sobre a mão de obra: 
Encargos aplicáveis sobre a folha: INSS, Salário Educação, SAT, SESC ou SESI, SENAI ou SENAC, SEBRAE, 
INCRA, FGTS.;
O seguro de acidente de trabalho - SAT: RATxFAP – alíquotas a adotar;
Encargos incidentes sobre a folha nos casos de empresas regidas pelo simples, nos casos de cooperativas 
e nos casos de entidades sem fi ns lucrativos, com ou sem CEBAS;
Benefícios Mensais e Diários:
Vale transporte: legislação aplicável, valor a pagar, formas de cálculo, descontos a serem realizados;
Vale-alimentação: natureza indenizatória, quantidade e valor a ser pago de acordo com a jornada de 
trabalho;
Outros benefícios: limites à CCT sobre benefícios restritos à parcela da categoria;
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Intervalo intrajornada indenizado: como calcular, base de cálculo;
Verbas rescisórias:
Aviso Prévio indenizado: características gerais, base de cálculo, percentuais aplicáveis;
Aviso prévio trabalhado: características gerais, base de cálculo, percentuais aplicáveis;
Incidências sobre as verbas rescisórias de acordo com a natureza: indenizatória ou remuneratória;
A polêmica sobre os custos não renováveis;
Multa sobre o saldo o fundo de garantia – como calcular;
As demissões negociadas previstas na Reforma Trabalhista e os impactos nas verbas rescisórias;
Custo de Reposição do Profi ssional Ausente:
Alternativas para estimar a quantidade de afastamentos legais;
A base de cálculo do custo do substituto;
O julgamento dos custos de reposição da empresa – vinculação ou estimativa;
A aplicação da regra dos custos não renováveis ao módulo dos custos de reposição;
Materiais, Insumos e Equipamentos:
As regras da IN 73/2020 para a pesquisa de mercado dos preços de materiais, insumos e equipamentos;
Formas de depreciação de equipamentos;
Alternativas de alocação de custos dos materiais: diluir, pagar apenas pelo efetivo consumo – prós e 
contras;
Custos Indiretos, Tributos e Lucro:
Percentuais a utilizar como custos indiretos e lucro – fontes existentes, critério para julgamento das 
propostas;
Tributos incidentes sobre os serviços: PIS, COFINS, ISS.
A tributação de acordo com o regime de apuração do lucro da empresa: Real x Presumido;
Empresas optantes pelo simples;
Cooperativas, entidades fi lantrópicas, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse 
público.
Simulação de julgamento de propostas:
Qual é a liberdade de proposta das empresas de acordo com a natureza de cada módulo;
O critério de julgamento das propostas e o regime de execução contratual – limites à avaliação da 
exequibilidade das propostas;
Reequilíbrio, repactuação e reajuste:
Conceitos, características, hipóteses de aplicação de cada um dos mecanismos de recomposição;
A anualidade das repactuações e reajustes: como aferir;
Falta de homologação da CCT pela Secretária do Trabalho e impactos na repactuação;
Efeitos retroativos das repactuações;
Reajustes em contratos com dedicação exclusiva de mão de obra: vedado?
Procedimentos secundários de formalização da repactuação e reajuste: reforço de empenho, garantia;
A preclusão lógica e a prescrição dos reajustes e repactuação: entendimentos do TCU e da AGU;
O passo a passo do cálculo da repactuação:
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Partindo de caso concreto e das regras previstas em CCT calcular as alterações num contrato com 
dedicação exclusiva de mão de obra.

R$ 3.290,00
(três mil, duzentos e noventa reais)

Investimento

27 E 28 DE JUNHO - CURITIBA/PR
 Início 8h30 às 12h00 e das 13h00 às 17h30; 
 Intervalo de 01h00 para almoço; 
 Coff ee Break às 10h00 e às 16h00.

Data

- 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 confi rmar 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.

- Este curso está comprometido com todas as medidas de prevenção da COVID-19 e irá segui-las de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pelas autoridades locais quanto à realização de eventos presenciais. Todos os eventos que 
ocorrerem presencialmente, serão monitorados, do início ao fi m, quanto a capacidade máxima permitida para o 
local, distanciamento, disponibilização de álcool gel para higienização correta das mãos, uso de máscara e outras 

medidas que nos permite estar juntos e em segurança. Qualquer dúvida, sugestão ou apontamento, entre em 
contato conosco.
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Material de Apoio - Con Treinamentos; (pasta, caneta, lapi-
seira, marca texto e bloco)

Certifi cado de capacitação e aperfeiçoamento profi ssional 
registrado em cartório;

04 (quatro) coff ee breaks;

02 (dois) Almoços

Livro: Coletânea de Licitações e Contratos, atualizada con-
forme a nova Lei Nº 14.133/2021

+ EAD –  Conta Vinculada pelo fato gerador.

Material incluso

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

Inscrição e Pagamento
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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


