
 
Curitiba, 24 de Abril de 2020. 

 

 

PROPOSTA COMERCIAL – CURSO IN COMPANY 
 

WebLive – Inove Cursos Práticos On-Line 
 
AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL 
AOS CUIDADOS DO SR. ERIK SOARES CARDOSO 
 
 
A Inove Soluções em Capacitação é uma empresa com sede em Curitiba/PR, especializada em 

cursos, treinamentos e capacitação para organizações públicas, abertos ou fechados (in company). 

Nossos cursos possuem abrangência nacional e são ministrados por profissionais renomados com 

extensa experiência, que em sua maioria são Mestres e Doutores, e assim engrandecem e 

fortalecem ainda mais a qualidade dos cursos. Os cursos são flexíveis com o propósito de atender 

as necessidades específicas do contratante, possibilitando desta forma um maior aproveitamento 

com substancial redução de custos. 

A Inove Capacitação é uma empresa que além de desenvolver a estratégia da organização e zelar 

por sua competência e habilidade empresarial, compromete-se com a ética, seriedade e 

excelência técnica dos serviços prestados, buscando assim que todos os cursos e treinamentos 

contribuam para o crescimento profissional e pessoal, transformando conhecimento em sucesso. 

IMPORTANTE: A justificativa legal para contratação dos treinamentos pode ser verificada na 

conjugação do art. 25, inciso II e parágrafo 1º (Inexigibilidade por notória especialização), com art. 

13, inciso VI (Contratação de serviços técnicos relativos ao treinamento e aperfeiçoamento de 

pessoal), da Lei 8.666/93. 

 

 

  ATRIBUIÇÕES  

 Atribuições da INOVE Capacitação e  do  TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – 
TRE/AL 
 

>> Local | PLATAFORMA ON LINE E AO VIVO 

>>Data| a definir 

>> Carga Horária | 16h horas atividade  
 



 

Sugestão 04 PERIODOS DE 04 HORAS/AULA – DAS 13h30min às 17h30min. 

 

SÃO ATRIBUIÇÕES DA INOVE: 

 Disponibilização do docente; 

 Controle de permanência na plataforma; 

 Programa com bibliografia e material de apoio (slides e textos); 

 Despesas relacionadas com os palestrantes e equipe de apoio.  

 Elaborar e reproduzir o material de apoio às aulas para todos os participantes VIA 
PLATAFORMA OU E-MAIL para download;  

 Acesso 100% virtual e com interação junto ao professor 

 Certificado de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional On-Line 
 

 

SÃO ATRIBUIÇÕES DO TRE/AL : 

 Enviar em tempo hábil a lista de inscrição dos participantes para elaboração dos certificados 
digital;  

 Enviar nota de empenho / comprovante de pagamento em até 72 horas com antecedência 
do evento.  

 Os participantes deverão ter uma infraestrutura adequada com computador e internet 
para o desenvolvimento e acesso ao curso. 

 

 

CURSO IN COMPANY: 

PLANILHA DE CUSTOS: OS DESAFIOS DE SUA COMPREENSÃO E OS 

IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA 

PALESTRANTE: 

PROFESSOR JOÃO LUIZ DOMINGUES - AUDITOR FEDERAL DE FINANÇAS E 
CONTROLE DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (CGU) 

 

 

MODALIDADE IN COMPANY WebLive – Inove Cursos Práticos On-Line 

Sua mais nova ferramenta de ensino, capacitação e treinamentos práticos à distância. 

Em um mundo cada vez mais tecnológico, conectado e antenado com o 

aproveitamento e a gestão do tempo, a capacitação on-line permite atender, de forma 

rápida e dinâmica, às necessidades de todos aqueles que, em qualquer situação ou 

momento, desejam e precisam se capacitar e aperfeiçoar sua expertise e 

conhecimento sobre determinados assuntos de seu dia a dia ou relacionados ao 

melhor desempenho de suas atividades profissionais. 



 

 

Nossa proposta on-line segue os mesmos princípios de nossa grade e programação de 

cursos presenciais: levar capacitação leve, objetiva, segura e principalmente prática, 

sempre com abordagens facilitadoras, boas práticas e análises de cases já vivenciados 

por profissionais de alto gabarito, como forma de promover e ampliar o aprendizado 

dos alunos de maneira efetiva! 

 

Utilizando material exclusivo e facilmente acessado via web, na própria plataforma, 

com o WebLive você pode estudar e estar por dentro de todas as novidades sobre as 

licitações, contratações, gestão e governança pública, mantendo-se sempre atualizado 

e fundamentado na doutrina e jurisprudência contemporânea, bem como aprender 

sobre todas as novas regras e mudanças na legislação de forma prática, rápida e 

segura. 

Vem viver essa nova experiência com a Inove! 

 

 

E como funciona? 

Pela plataforma da Inove, com login e senha, você acessará suas aulas e poderá 

acompanhar o professor na tela do seu computador, celular ou tablet, em todos os 

dias pré-agendados, seguindo o conteúdo programático do curso. 

Você também receberá materiais da aula (para download) quando disponibilizados 

pelo professor e poderá fazer as suas anotações e interagir no chat on-line, para trocar 

mais informações e encaminhar suas dúvidas e opiniões sobre o conteúdo. 

Um dos benefícios é que você poderá fazer tudo isso no conforto da sua casa, 

escritório ou local de estudos!  

 

 



 
 

  INVESTIMENTO 

ITEM Qtd. 

 

Discriminação 

 

Valor Total de 

Investimento 

 
 
 

01 

 
 
 

25 

 
Inscrição de 25 (vinte e cinco) servidores em 

curso In Company, para o treinamento descrito 
abaixo, incluindo material de apoio com apostila 

Digital, certificados de conclusão  com carga 
horária de 16hrs. 

 

 
R$ 24.900,00(Vinte 

quatro mil e 
novecentos reais) 

 
 

 Validade da Proposta: 

60 (sessenta) dias 

 Dados para pagamento: 

O respectivo pagamento em nome de INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E 

EVENTOS LTDA ME, CNPJ nº 27.883.894.0001-61| Banco Santander Agencia: 

0950 – Conta Corrente: 13000843-3.  

 

 

 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO  

 A Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017, estabele as regras e 

diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução 

indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. 

Segundo o normativo, as contratações desses serviços serão realizadas observando-se 

as seguintes fases:  Planejamento da Contratação; Seleção do Fornecedor; e Gestão 

do Contrato. 

O Planejamento da Contratação, por seu turno, consiste em 03 (três) etapas: 

Estudos Preliminares; Gerenciamento de Riscos; e Termo de Referência ou Projeto 

Básico. Um dos itens obrigatórios dos documentos que materializam os Estudos 

Preliminares e o Termo de Referência é a elaboração da estimativa de preços, que 

atualmente é regulamentada pela Instrução Normativa nº 05, de 27 de junho de 2014.  



 

Não se pode olvidar que a elaboração da estimativa de custos de qualquer 

contratação se reveste de grande importância para a Administração vez que 

estabelecerá o preço máximo a que está disposta a assumir na futura contratação. 

Uma pesquisa de preços mal elaborada poderá resultar em uma licitação deserta ou 

fracassada, conforme o caso, ou ainda, permitir a contratação com valores acima dos 

praticados no mercado. 

Em se tratando de serviços terceirizados, em virtude de suas especificidades, a 

obtenção dos preços de referência para a contratação normalmente ocorre junto às 

empresas prestadoras de serviços, que em muitas das vezes não encaminham as 

respectivas propostas ou apresentam-nas com preços distorcidos dos praticados no 

mercado. 

Entretanto, a Instrução Normativa nº 05/2017 estabelece em seu Anexo V - 

Diretrizes para elaboração do Projeto Básico (PB)  ou Termo de Referência (TR), item 

2.9, alínea ‘b’, que a estimativa de preços visando à contratação de serviços com 

regime de dedicação exclusiva de mão de obra pode ser obtida por meio do 

preenchimento da Planilha de Custos e Formação de Preços, observados os custos dos 

itens referentes ao serviço. Dito de outra forma, a Administração pode fixar o preço 

máximo nas licitações para contratação de serviços de vigilância, limpeza e 

conservação ou copeiragem, por exemplo, a partir da identificação dos elementos que 

compõem os custos associados à prestação dos serviços por meio do 

“autopreenchimento” da planilha de custos. Essa técnica é utilizada por diversos 

órgãos e entidades que integram a estrutura da Administração e promove a 

desburocratização da realização da pesquisa de preços. 

O presente curso visa proporcionar aos seus participantes a compreensão da 

estrutura da planilha de custos e os respectivos impactos de cada módulo na 

contratação; possibilitar a internalização dos principais normativos que regulamentam 

os diversos aspectos da terceirização de serviços - CCT, CLT, legislação previdenciária e 

tributária e a depreciação; e expor as principais alterações e impactos promovidos pela 

reforma trabalhista, Lei nº 13.467/2017. 



 

O treinamento está atualizado pelas orientações trazidas pela Instrução 

Normativa nº 07/2018; as emanadas pela Secretaria de Gestão (Seges) do Ministério 

da Economia; o Acórdão nº 712/2019-Plenário; e Parecer nº 

00041/2019/DECOR/CGU/AGU. 

Em que pese abordarmos o modelo da planilha de custos previsto pela 

Instrução Normativa nº 05/2017 – Anexo VII-D, a ser utilizado pelos órgãos e entidades 

integrantes do Poder Executivo federal em suas respectivas licitações, não há óbice 

para que servidores de outros Poderes e/ou entes federativos participem do presente 

curso, tendo em vista que em muitas das vezes há compatibilidade/convergência entre 

os diversos modelos de planilhas adotados pelos Municípios, Estados e Poderes 

Legislativo e Judiciário.   

METODOLOGIA  

Teórica, oficinas e estudos de casos, com foco nas contratações de serviços 

terceirizados com cessão de mão de obra  aplicáveis às eleições. Sendo 8 horas de 

aulas teóricas e 8 horas de aulas práticas. 

CONTEUDO PROGRAMÁTICO  

1. Os impactos da Lei nº 13.467/2017 nas contratações de serviços terceirizados. 

2. Composição da planilha de custos. 

3. O alcance do Acórdão nº 712/2019-Plenário, do Tribunal de Contas da União. 

4. A abrangência do Parecer nº 00041/2019/DECOR/CGU/AGU. 

5. Escolhendo a solução para contratação: principais elementos norteadores. 

6. Acompanhamento da execução contratual: principais metodologias e técnicas. 

7. Controle da jornada de trabalho. 

8. Compensação de Horas x Pagamento de Horas Extras. 

9. Gestão de contratos: Aspectos relevantes. 

10. Conhecendo a estrutura da planilha de custos. 

11. Considerações sobre: 



 

a) Reserva técnica. 

b) Treinamento. 

c) Participação nos lucros. 

d) Disposições de CCT. 

12. Principais alterações da planilha de custos durante a execução contratual e os 

respectivos limites legais 

13. Principais orientações que devem constar dos editais acerca do preenchimento da 

planilha de custos. 

14. Possíveis impactos das normas recentemente baixadas para enfrentar à situação 

emergencial de pandemia, em especial as medidas provisórias 927, 932 e 936/2020. 

PALESTRANTE  

PROFESSOR JOÃO LUIZ DOMINGUES  

Auditor Federal de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União (CGU) desde 

maio de 2007 e Fundador e Colaborador do Portal L&C 

Graduado em Odontologia pela UniFOA - Centro Universitário de Volta Redonda; Pós-

Graduado em Orçamento Público pelo Instituto Serzedello Corrêa (ISC) e em Gestão 

Pública pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap). 

Atualização em Licitações e Contratos pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais. Certificado pela Universidade TOR VERGATA e ACCADEMIA JURIS ROMA pela 

participação no curso “Boas práticas em compras públicas – conhecendo a experiência 

europeia para refletir sobre o Brasil”.  

Auditor Chefe da Unidade de Auditoria Interna da Fundação Universidade de Brasília 

(UnB/FUB) no período de março de 2014 a fevereiro de 2017 

Professor da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e da Escola de 

Administração Fazendária (Esaf) nas áreas de gestão e fiscalização de contratos, termo 

de referência e edital. Atua também como instrutor nas temáticas de licitação e 



 

contratos, Sistema de Registro de Preços, planilhas de custos, auditoria, governança e 

gestão de riscos. 

Conforme solicitado, esta é a nossa proposta para o curso In Company. 
 

Desde já agradecemos a oportunidade de apresentá-la. 
 

Sem mais para o momento ficamos a disposição para maiores esclarecimentos que se 
façam necessários. 

 

INOVE A SUA DISPOSIÇÃO! 

Atenciosamente, 
Michelli Pereira| Comercial 

41 3618-9954 / 41 9551-4496 
comercial2@inovecapacitacao.com.br 


