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Economia

APRESENTAÇÃO E VANTAGENS DO CURSO
Os reduzidos índices de crescimento econômico dos últimos anos resultaram em expressiva redução
dos investimentos em infraestrutura, os quais já ocorriam bem aquém de níveis satisfatórios para simplesmente repor a depreciação de ativos ou para assegurar a adequada manutenção das operações
existentes.
O ambiente é especialmente desafiador, visto que o quadro de restrição fiscal ainda vai perdurar por
vários anos. Some-se ao fato de que não só novos investimentos devem ser realizados como deve ser
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promovida urgente recuperação e manutenção de significativa parcela da infraestrutura brasileira, implantada nas décadas de 60 e 70, cuja vida útil está se exaurindo.
Estima-se que cerca de 75% do custo total de propriedade refiram-se aos dispêndios com manutenção, conservação e operação dos empreendimentos, sendo os 25% dos gastos restantes relacionados
com a elaboração de projetos e a construção propriamente dita. Ou seja, em termos de relevância da
despesa pública, a manutenção dos bens públicos existentes consome volume de recursos consideravelmente superior aos dispendidos nos novos investimentos.
Do ponto de vista do cidadão e do usuário da obra pública, é a adequada a gestão do empreendimento
que assegurará a maximização do usufruto pela sociedade. Os investimentos na construção de hospitais não produzirão os resultados almejados se os equipamentos e instalações não se encontrarem em
estado adequado de manutenção. As vias existentes não permitirão condições adequadas de trafegabilidade sem conservação rotineira e eficiente.
Dessa forma, a presente capacitação objetiva apresentar os aspectos técnicos e jurídicos envolvidos na
contratação de serviços de manutenção predial pela Administração Pública, afinal, de pouco adianta
executar novos empreendimentos para melhorar a qualidade de vida do cidadão, se aqueles existentes
se encontram deteriorados ou em funcionamento inadequado.
No treinamento, o participante terá a oportunidade de conhecer questões polêmicas e atuais sobre os
principais métodos de contratação e aspectos relevantes na licitação de manutenção e conservação
de obras públicas. Será avaliado o pagamento dos serviços por posto de trabalho ou por demanda de
serviços
Além disso será abordada a viabilidade da contratação de manutenção predial mediante o uso do sistema de registro de preços, bem como o uso de Acordos de Nível de Serviço ou Instrumentos de Medição
por Resultado na Manutenção Predial.

PÚBLICO ALVO:
- Profissionais que atuam no setor público e na iniciativa privada na área de manutenção.
- Gestores e fiscais de contratos;
- Servidores encarregados da licitação, contratação, recebimento dos serviços;
- Membros de comissões de licitação;
- Procuradores;
- Pregoeiros;
- Comissões de apoio ao pregoeiro;
- Gerentes de contratos de manutenção e conservação;
- Projetistas e empresas de engenharia consultiva;
- Advogados;
- Engenheiros;
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- Arquitetos;
- Construtores;
- Auditores e servidores de órgãos de controle interno e externo;
- Gestores públicos em geral;
- Peritos judiciais;
- Orçamentistas;
- Concessionárias de serviços públicos;
- Servidores públicos e profissionais relacionados com o processo de gestão, planejamento,
orçamentação, contratação e execução de empreendimentos de infraestrutura.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
•

O dilema entre a priorização de novos investimentos e a necessidade de manter os ativos existentes

•

Quantificação e precificação dos serviços

•

Modelos de contratação de manutenção predial

•

Pagamento por posto ou por demanda.

•

Outsourcing e contratos DBOM como alternativa a contratos de manutenção.

•

A possibilidade de a Administração Pública licitar oferecendo bens usados como parte do pagamento e as implicações desse modelo na contratação dos serviços de manutenção

•

Contratação de facilities

•

Utilização do critério de julgamento e de pagamento adotando desconto linear sobre determinada
tabela de preços.

•

Subtipos de licitação pelo maior desconto e modelagens possíveis

•

Acordos de níveis de serviço (ou instrumento de medição por resultado)

•

O uso do BIM na manutenção predial

•

Uso do Sistema de Registro de Preços para contratação de serviços de manutenção

•

Critérios de pagamento e regimes de execução contratual indicados para alguns serviços de manutenção e conservação

•

Sistemas de ordens de serviço

•

Manutenção ou Reforma? Cuidados para evitar a fuga ao objeto licitado

•

Disposições da IN 5/2017
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INSTRUTOR
ANDRÉ PACHIONI 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”, publicado 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
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).

Editora

INVESTIMENTO

R$ 399,00

(Trezentos e noventa e nove reais)
Preço válido para apenas 01 (um) acesso. Para mais de um acesso
solicite sua proposta personalizada.
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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 ConnectON Marketing de Eventos Ltda,
CNPJ 13.859.951/0001-62 nos seguintes bancos:

Banco nº 237

Banco nº 001

Banco nº 341

Ag. 3200 - C/C 7760-7

Ag. 3041-4 C/C 125.211-9

Ag. 0615 – C/C 21708-0

Se preferir entre em contato com nossa
central de relacionamento:
Central de
Relacionamento:
(41)

3376-3967

(41)

9 9514-1110

contato@contreinamentos.com.br

Acompanhe nossas Redes Sociais:
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