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Apresentação

ANDRÉ BAETA E RAFAEL JARDIM

13 E 14 DE OUTUBRO 
FOZ DO IGUAÇU/PR

O primeiro passo para o sucesso de uma contratação governamental é o seu adequado planejamento, 
compreendendo a elaboração do estudo técnico preliminar e, posteriormente, das etapas subsequen-
tes do desenvolvimento do Termo de Referência. No caso da licitação de uma obra pública, a elabora-
ção de um bom projeto básico sucede o estudo técnico preliminar, constituindo-se de um documento 
fundamental para a posterior gestão contratual.

No âmbito da Administração Pública Federal, foi editada a Instrução Normativa nº 40/2020, do Ministé-
rio da Economia, dispondo sobre a obrigatoriedade na elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares 
(ETP), no âmbito de compras, serviços e obras de engenharia. No caso de obras, o normativo é inédito 
e inexistia instrumento normativo objetivo estabelecendo o que seriam os “estudos técnicos prelimi-
nares” para obras. Não que tais estudos já não fossem “conhecidos”: o art. 6º, inciso IX, da Lei 8.666/93, 
na definição de projeto básico, já situava a sua obrigatoriedade, inclusive para serviços de engenharia. 
A IN-MPOG 05/2017, igualmente, cita em 27 vezes o termo “Estudos Preliminares”. Nada obstante, o 
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Incluindo disposições da Nova Lei de Licitações 
e Contratos, ETP, Mapas de Riscos, Termo de 
Referência e Pesquisa de Preço.

*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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exato teor de tais estudos ainda é pouco conhecido; como também o seu significado e importância. 

Assim, o presente curso apresentará as boas práticas observadas em matéria de planejamento, focan-
do a elaboração de um bom termo de referência ou projeto básico como subsídio para a montagem de 
um edital de licitação.

Também serão abordadas as inovações trazidas pela nova Lei 14.133/2021 no que tange à etapa de 
planejamento da contratação. No âmbito da nova Lei de Licitações, os procedimentos licitatórios sofre-
rão marcantes mudanças. Primeiramente, foi formalmente instituída uma fase preparatória, na qual 
se privilegia o planejamento. Nela, prevê-se a compatibilização com o plano de contratações anual, 
que incentiva os entes federativos a alinhar seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das 
respectivas leis orçamentárias.

Além disso, na fase preparatória, faz-se necessário o estudo técnico preliminar, que exige a demonstra-
ção do interesse público e fornece base ao prosseguimento da licitação, caso esta seja viável. 

No que tange ao processamento do certame licitatório, a grande mudança é a inversão de fases, tor-
nando regra que a habilitação seja aferida somente após o julgamento, reduzindo o tempo e o trabalho 
do gestor público, que não mais é obrigado a avaliar a habilitação daqueles que não contratarão com 
o Poder Público. 

Alteram-se também as modalidades de licitação. Permanecem a concorrência, o concurso e o leilão, 
porém são excluídos a tomada de preços e o convite. Ademais, são incorporados o pregão e o diálogo 
competitivo, que é uma das principais novidades da nova lei.

Por fim, destaca-se a possibilidade de haver uma matriz de alocação de riscos no edital, bem como 
novas disposições sobre o seguro-garantia, prevendo, inclusive, que a seguradora, no caso de inadim-
plemento pelo contratado, assumirá a execução e concluirá o objeto do contrato. 

PÚBLICO ALVO:
• Gestores e fiscais de contratos
• Membros de comissões de licitação
• Procuradores e advogados públicos
• Pregoeiros
• Comissões de apoio ao pregoeiro
• Advogados
• Auditores e servidores de órgãos de controle interno 
• Gestores públicos em geral
• Servidores em geral que atuam nos processos de licitações pública
• Ordenadores de despesa
• Demais profissionais interessados no assunto
• Empresas e profissionais que participam de licitações e contratam com os órgãos 

governamentais.



3contreinamentos.com.br

SEMINÁRIO ESPECIAL: 
A FASE DE PLANEJAMENTO  
DAS LICITAÇÕES

CARGA HORÁRIA

Ministradas em dois dias corridos
16 horas 

Especialistas

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”, publicado pela Editora Pini em 2012. Livro “RDC – Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas – Aplicado às Licitações de Obras e Serviços de Engenharia”, pu-
blicado pela Editora Pini em 2013, atualmente na terceira edição (2016). Coautor do Livro “Pareceres de 
Engenharia”, publicado pelo Clube dos Autores, 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).

Rafael Jardim
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 Infraestrutu-
ra, 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 corrupção e inte-
gridade, 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 coordenação de 
projetos e execução de obras na iniciativa privada.
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Plano Anual de Contratações e Estudo técnico preliminar:
• Comentários gerais e contextualização das inovações da nova Lei de Licitações e Contratos
• Etapas do processo licitatório segundo a nova Lei 14.133/2021
• Alguns conceitos e definições presentes na nova lei sobre o planejamento da contratação
• Bens e serviços comuns x bens e serviços especiais
• Governança das contratações – Responsabilidade da alta administração
• Agentes públicos envolvidos no planejamento e na responsabilização por ações e omissões
• Os regimes de execução contratual na nova lei
• A fase preparatória da contratação na nova Lei 14.133/2021
• A inclusão do objeto a ser licitado no Plano Anual de Contratações
• Documento de formalização de demanda
• Disposições do Decreto 10.947/2022 sobre o Plano Anual de Contratações
• A utilização da IN 40/2020 na elaboração de estudos técnicos preliminares 
• Conteúdo do ETP 
• Roteiro de elaboração e conteúdo detalhado do estudo técnico preliminar (modelos para compras 

e contratação de serviços)
• Os documentos de planejamento da nova lei (termo de referência, anteprojeto, projeto básico e 

projeto executivo).
• As fases do processo de gerenciamento de riscos
• Conceitos e definições relacionadas ao risco
• Elaboração do mapa de riscos
• Diferença entre o mapa de riscos (instrumento de planejamento) e a matriz de riscos (anexo 

contratual)
• Estimativa do valor da contratação
• Estudos de caso de ETP
• Disposições da nova lei de licitações e contratos sobre o planejamento da contratação

Elaboração do Termo de referência ou dos projetos básico e executivo:
• Diferença entre projeto básico e projeto de engenharia
• Conteúdo do projeto básico
• Conteúdo do termo de referência
• Afinal quando usar o termo de referência e quando adotar o projeto básico.
• Alguns comentários sobre a escolha da modalidade licitatória
• A importância da modelagem da contratação e o parcelamento da contratação
• Conteúdo do TR ou do PB:
• Descrição do objeto a ser licitado;

Conteúdo Programático
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• Justificativa e objetivo da contratação;
• Descrição da(s) solução(ões);
• Classificação do(s) serviço(s) (continuados ou não; com ou sem dedicação exclusiva de mão de 

obra; comuns/especiais);
• Forma de seleção do prestador de serviço/fornecedor (pregão, concorrência etc.);
• Requisitos da contratação;
• Estimativas dos quantitativos de serviços com memórias de cálculo;
• Diretrizes sobre a sustentabilidade da contratação e demonstração do alinhamento da contratação 

com as diretrizes do plano de gestão de logística sustentável do órgão licitante;
• Regime de execução contratual;
• Forma de adjudicação do objeto (por item; por lote/grupo ou por preço global);
• Justificativas para o parcelamento ou não do objeto;
• Requisitos de habilitação técnica e econômico-financeira;
• Necessidade ou não de vistoria dos licitantes ao local de prestação dos serviços;
• Cláusulas de reajuste ou repactuação contratual; 
• Normas de fiscalização;
• Se for o caso, definição sobre a elaboração do projeto executivo pela contratada, com especificação 

de prazos de execução, produtos a serem entregues e demais especificações cabíveis;
• Regras sobre a subcontratação (percentual máximo admitido; parcelas do objeto possíveis de 

serem subcontratadas; documentos a serem exigidos para autorização da subcontratação);
• Forma de pagamento ou critérios de medição dos serviços;
• Definição sobre a periodicidades das medições; prazos para pagamento; documentos exigidos 

para atestação das faturas;
• Nas empreitadas por preço global, tabela com eventos geradores de pagamento (eventograma), 

com marcos/etapas contratuais contendo percentuais pré-definidos para pagamentos
• Critérios de recebimento dos serviços (prazos de recebimento provisório e definitivo; documentos 

exigidos; teses e ensaios a serem realizados, definição dos responsáveis pelo recebimento, bem 
como outras regras aplicáveis);

• Critérios de aceitabilidade de preços;
• Regras sobre o julgamento das propostas; 
• Prazos da execução dos serviços e vigência contratual; 
• Prazo para início dos serviços;
• Local de prestação dos serviços;
• Materiais, ferramentas e equipamentos a serem disponibilizados e/ou mobilizados pelo contratado;
• Obrigações do contratante e do contratado;
• Matriz de riscos com a alocação de responsabilidades por eventos supervenientes à contratação;
• Instrumentos de medição por resultado (acordo de níveis de serviço);
• Definição sobre a permissão para a participação ou não de consórcios no certame, com as regras 

aplicáveis;
• Em licitações de técnica e preço, detalhar os critérios de pontuação técnica e da nota de preço;
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• Exigências de garantia contratual e seguros etc.;
• Prazo e regras de garantia sobre os fornecimentos e serviços prestados;
• Disposições sobre a elaboração do as built;
• Orçamento estimativo da contratação;
• Indicação dos recursos orçamentários;
• Cronograma físico-financeiro.
• Cláusulas de penalidade por descumprimento dos prazos acordados e/ou outras disposições 

contratuais.
• Definição de critérios e cláusulas editalícias regulando a eventual celebração de termos de 

aditamento contratual 
• Modelos da AGU de projeto básico e de termo de referência 

Investimento

R$ 3.990,00 
(três mil, novecentos 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.

- 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 fim, 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.



7contreinamentos.com.br

SEMINÁRIO ESPECIAL: 
A FASE DE PLANEJAMENTO  
DAS LICITAÇÕES

13 E 14 DE OUTUBRO - FOZ DO IGUAÇU/PR
Início 8h30 às 12h00 e das 13h00 às 17h30; 
Intervalo de 01h00 para almoço; 
Coffee Break às 10h00 e às 16h00.

Data

Material incluso

CARGA  
HORÁRIA 
16 HORAS

MATERIAL  
DIDÁTICO  

COMPLETO 

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;

Coletânea de Licitações e Contratos, atualizada conforme a nova Lei Nº 14.133/2021

*O hotel/local da realização do curso será divulgado em breve.  
Fique atento(a)!
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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

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


