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O SEMINÁRIO
As licitações e as contratações de serviços contínuos são um desafio permanente para a Administração
Pública. Uma licitação mal configurada ou um contrato mal executado podem produzir consequências
desastrosas, podendo inclusive ensejar a responsabilização dos agentes públicos.
Periodicamente, são editadas novas normas dirigidas aos agentes públicos envolvidas com a terceirização
de serviços. Multiplicam‐se as normas e em consequência suas complexidades.
Neste cenário, por exemplo, com a nova estrutura de composição de custos e cálculos da planilha de
preços da IN nº 02/08, introduzida pela Portaria nº 07/11, será fundamental a atualização dos agentes
públicos envolvidos na estruturação e no julgamento das licitações de serviços contínuos, a fim de garantir
uma contratação segura e compatível com as necessidades do Órgão/Entidade contratante.
No seminário serão abordadas, de forma aprofundada e detalhada, a elaboração e a composição de cada
item da planilha de custos, acompanhado do respectivo memorial de cálculo e dos aspectos trabalhistas,
previdenciários e tributários, bem como as situações polêmicas e complexas relacionadas com o planeja‐
mento e o julgamento das licitações que devem ser conhecidos pela Administração.
Serão sugeridas ainda, as condutas mais adequadas, de acordo com os entendimentos atuais do Tribunal
de Contas da União e dos Tribunais Judiciais.

Objetivo
Aprimorar os conhecimentos com relação a elaboração do orçamento detalhado do preço de serviços
contínuos usualmente contratados pela Administração Pública; além de ter condições de julgar de forma
segura e eficaz, a Planilha de Preços oferecidas pelos licitantes na condução do processo de licitação e
também posteriormente, para a própria condução das repactuações e reajustes de itens do preço.
Atualizar o participante sobre as principais alterações e repercussões trazidas pela IN nº 2/2008 e Portaria
07/2011 do SLTI/MPOG, que alterou o Anexo III da IN n 2/2008, trazendo um novo modelo de planilha de
custos, bem como a mais recente jurisprudência do Tribunal de Contas da União e entendimentos de
órgãos de controle tais como CNJ, relacionadas com a Planilha de Custos e a fiscalização de contratos.

Público‐Alvo
Integrantes de comissões de licitação, advogados, assessores jurídicos, procuradores, profissionais que
atuam nos departamentos de fiscalização e gestão de contratos;
Profissionais envolvidos direta ou indiretamente com a terceirização de serviços na Administração. Pública.
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PALESTRANTES

FLAVIANA VIEIRA PAIM

Contadora formada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos. Advogada, formada pela Universidade Luterana do
Brasil – Ulbra.
Pós‐graduada em Auditoria e Perícia Contábil pela Faculdade Porto‐Alegrense – FAPA. Sócia da Paim Contabilidade em Gravataí/RS,
onde atua há mais de 12 anos com assessoria contábil e consultoria nas áreas trabalhista e tributária.
Perita Contábil compromissada nas Varas Cíveis e Trabalhista da Comarca de Gravataí/RS e assistente técnica das partes em
processos judiciais no Estado do Rio Grande do Sul. Professora e membro integrante do INGEP ‐ Instituto de Gestão Pública do
Estado do Rio Grande do Sul.
Palestrante, facilitadora de treinamentos abertos e fechados voltados à gestão e fiscalização de contratos terceirizados, formação
de preços e planilha de custos em diversas organizações Públicas pelo país. Autora de diversos artigos publicados sobre gestão de
contratos e orçamentação para contratação de serviços.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
A IMPORTÃNCIA DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E DOS ENCARGOS QUE INCIDIRÃO NO CUSTO
DO SERVIÇO
► Contratos com e sem dedicação exclusiva de mão‐de‐obra e seu impacto na formação do preço
► Nível de detalhamento adequado ao contrato
► Preço de referência e levantamento de preço no mercado
► Exigências da Contratante que influenciam no custo do serviço:
▪ Custo mínimo de itens variáveis, tais como vale‐transporte
▪ Fixação de salário base no Edital
▪ Percentuais mínimos de encargos sociais, lucratividade, despesas operacionais, reserva
técnica, etc...
REPERCUSSÕES DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA NA ELABORAÇÃO DO PREÇO:
► Definição do salário base e a questão do enquadramento sindical.
► As jornadas de trabalhos e o quantitativo de mão de obra aplicável: Jornada legal e Turnos de
revezamento
► Demais direitos trabalhistas que incidem sobre a mão de obra envolvida e sua forma de cálculo:
Adicional de Horas extras, adicional noturno, intervalos intrajornada, Insalubridade/periculosidade,
entre outros.
► Utilização de folguista
► Apuração da taxa de encargos sociais incidentes sobre a mão‐de‐obra: para trabalhadores
mensalistas, trabalhadores horistas e empresas enquadradas no Simples
► Benefícios incidentes sobre a mão de obra que devem ser cotados na planilha: Vale Transporte,
Alimentação, Seguros de Vida, Planos de Saúde, Uniformes, EPI/EPC.
► Custo com saúde e segurança do trabalhador
► Custo da Reversa Técnica
REPERCUSSÕES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E APURAÇÃO DE CUSTOS DE NATUREZA CONTÁBIL
► Custo dos Equipamentos/ Veículos envolvidos na contratação
► Custo dos Materiais consumíveis
► Despesas Operacionais
► Lucro operacional ou Margem de remuneração do contrato
► Formas de Tributação das Pessoas Jurídicas e sua influência na planilha de custos: Lucro Real, Lucro
Presumido, empresa enquadrada no Simples Federal LC n° 123/06 e LC n. 128/08
► Incidência do IRPJ e CSLL na planilha
► ISS incidente sobre a prestação de serviços
JULGAMENTO DA LICITAÇÃO – ANÁLISE DA EXEQUIBILIDADE DO PREÇO OFERTADO NA PLANILHA DE
CUSTOS
► Qual o procedimento adotar diante de indícios de inexeqüibilidade dos preços, tais como:
▪ Quantitativo de trabalhadores inferior ao proposto;
▪ Quantidade de vale transporte pago inferior ao cotado na proposta;
▪ Preço global com presunção de inexeqüibilidade
▪ Proposta com apenas um dos itens inexeqüível
▪ Proposta de preços flagrante e evidente pela análise da planilha de custos
► Itens de custo que podem ser alterados pelo licitante e itens que decorrem de imposição legal
► O cálculo da produtividade para contratação de serviços de limpeza por m2
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A NOVA ESTRUTURA DA PLANILHA DE CUSTOS CONFORME IN 2/08 E PORTARIA 07/2011
(Passo a passo para montar e estruturar a planilha de custos a ser utilizada)

Itens de custo inseridos na planilha:
► Modulo 1: Composição da Remuneração da Mão‐de‐Obra:
▪ Definição do salário base
▪ Enquadramento sindical pertinente.
▪ As jornadas legais de trabalho
▪ Turnos ininterruptos de revezamento (Jornada 12x36). Cautelas na sua utilização. Repercussões
trabalhistas.
▪ Adicional de Horas extras
▪ Adicional Intrajornada
▪ Adicional noturno e Hora noturna reduzida
▪ Adicional de Insalubridade/periculosidade entre outros.
► Modulo 2: Benefícios Mensais e Diários
▪ Custo com transporte
▪ Auxilio alimentação (vales , cesta básica, etc)
▪ Assistência médica e familiar
▪ Auxílio‐Creche
▪ Seguro de vida, invalidez, auxilio funeral
▪ Prêmio assiduidade
► Módulo 3: Insumos Diversos
▪ Custo de Uniformes, EPI’s e EPC’s
▪ Custo de Materiais Consumíveis
▪ Equipamentos
▪ Custo com saúde e segurança do trabalhador
Custo da Reserva Técnica:
Pode ser cotado? Para que serve? Qual o posicionamento do TCU e do CNJ a respeito.
► Módulo 5: Encargos Sociais e Trabalhistas Incidentes na Planilha
▪ Apuração da taxa de encargos sociais e trabalhista incidente na contratação.
▪ A composição dos grupos.
▪ Encargos Sociais de empresas inscritas no Simples Nacional (LC n. 123/06 e alterações
posteriores)
► Módulo 6: Custos Indiretos Tributos E Lucros:
▪ Composição dos custos indiretos
▪ A definição da margem de remuneração do contrato (lucro operacional): Existem parâmetros
para sua estimativa? È possível lucro zero ou irrisório?
▪ Formas de Tributação das Pessoas Jurídicas e sua influência na planilha de custos: Lucro Real,
Lucro Presumido, empresa enquadrada no Simples Federal LC n° 123/06 e LC n. 128/08
▪ Compreendendo os tributos indiretos incidentes no custo dos serviços: PIS, COFINS e ISS.
► O IRPJ e a CSLL devem integrar o custo da contratação? Qual posicionamento do TCU e do CNJ?

Marca de excelência em capacitação e aperfeiçoamento!
Página |5

EXERCÍCIO PRÁTICO DE PREENCHIMENTO DE PLANILHAS E CÁLCULOS TRABALHISTAS
Simulação de cálculos para apuração de quantidade de horas extras, hora noturna, intervalo
intrajornada, apuração de horas para contratação de folguistas, entre outras para contratação de
serviços de Portaria e Vigilância.
Será apresentado memorial de cálculo para exercício de preenchimento da planilha de custos
conforme modelo da IN n 2/08 alterada pela Portaria 07/2011 de contratação de serviço de limpeza.
Espaço para discussão sobre planilhas de custos trazidas pelos participantes.

CONDUÇÃO DAS REPACTUAÇÕES E REAJUSTES CONTRATUAIS UTILIZANDO A PLANILHA DE CUSTOS
INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA IN N 03/2009 E RESOLUÇÃO DO CNJ N 98 PARA PAGAMENTO DE TERCEIROS
ATRAVÉS DE CONTA VINCULADA
► Procedimentos para criação da conta vinculada
► Retenção e depósito dos valores de FGTS diretamente na conta dos trabalhadores
► Desconto da fatura e pagamento na conta vinculada de parcelas rescisórias do trabalhador
► Demonstrativo dos itens na planilha

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Locais

Datas
Transferido para

UNIDADE 2
Av NS A, 101 Norte, Cj 02 ‐ Lote 04 ‐ Centro
Palmas ‐ TO

28 a 30
Março
2012

Horários
Carga Horária

24 HORAS

Credenciamento e entrega de material: 8h. às 8h.30.
Palestra: das 8h.30 às 12h.30. das 14h. às 18h.
Coffee‐break: às 10h. e às 16h. Almoço: às 12h.30.
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SOBR
RE A INSCRIÇÃ
ÃO
Investim
mento

R$ 2.2
250,00(por participaante)
Inclusos:

Material de apoio (Pasta executiva, Bloco
de anota
ações, Estojo dee caneta e lapiseira)

Coffeee‐breaks e alm
moços

Certificado d
de participação
o no evento

Um
U exemplar da
d Lei Nº 8.666/93 de Licitaçõ
ões e Contratoss
Adminisstrativos

Ap
postila Específicca

A ca
ada 4(qua
atro) insc
crições do
o mesmo
o órgão e vinculadas à mes
sma fonte
e
pag
gadora, a NTC Eve
entos con
ncederá cortesia
c
p
para
uma quinta in
nscrição.
P
Pagamento
O pagam
mento deveráá ser efetuad
do em favor de:
NTC Treeinamentos, Eventos e Seerviços Ltda.
CNPJ: 10
0.614.200/00
001‐98
108 Nortte, Avenida LO‐4,
L
nº 12, Ed. Nakashim
ma,
Salas 102/104, Centrro
CEP: 77.006‐090 ‐ Paalmas – TO
Dados Bancários:
Banco do
o Brasil Agên
ncia: 1505‐9 Conta: 4539
97‐8

Cancelam
mento/Substituição
O canceelamento e//ou substituição de insccrição
deverá ser
s solicitado
o por escrito
o, e será aceito se
enviado para o endereçço de e‐mail
e
eventos@
@ntceventos.com.br ou
u fax: (63) 3212‐
1177, atté 2 (dois) dias antes da realizaçãão do
evento. Caso o participantee/substituto não
compareecer ao even
nto, o valor da inscrição
o não
será reeembolsado. Será aceita a conversãão do

valor pago
o, em crédito
o para inscriçção nos futu
uros
eventos daa NTC.

Fun
ndamentaação Legall para a
Inscrição:
A justtificativa legall para a contrratação dos
Semináários e Treinaamentos da NTC pode ser
fundamenttada na conju
ugação do art. 25, inciso II e §
1º (inexigibilidade de licitação por
p notória
especializaação), com o aart. 13, inciso
o VI(contrataçção
de serviços técnicos rrelativos ao trreinamento e
aperfeiço
oamento de p
pessoal), da Le
ei nº 8.666/93
3.
Obs: A NTC
C Negócios & Treinamento
os reserva‐se ao
direito de
d adiar ou atté mesmo não
o realizar este
e
evento por
p motivos operacionais ou
o por falta de
e
quórum, obrigando‐se
o
a comunicar tal
t decisão co
om
antecedênccia aos inscrittos.

INSCRIÇÕES ONLINE

Acesse: www.ntcevventos.com
m.br
C
Central
de Eventos
E
NTTC: (63) 3212‐1198
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