
“Treinamento em conformidade com a moderna jurisprudência do Tribunal de 

Contas da União e demais Órgãos de Controle, uma visão ampla, objetiva e 

consistente, da formalização do contrato até a conclusão de sua execução 

com orientações seguras e detalhadas para a eficiente atuação do gestor e do 

fiscal.” 
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Contratar bem na administração significa não apenas realizar uma boa licitação ou obter elevados descontos no Pregão. 
Muito além disso, o sucesso do processo de contratação só se concretiza no momento da execução contratual. É nesse 
momento que a administração deve obter rigorosamente o objeto pleiteado, sem qualquer desvio em relação às 
especificações, aos prazos, à forma de pagamento e, enfim, a todas as condições previamente estabelecidas. Para tanto, 
é indispensável bem capacitar os agentes públicos que vão atuar na gestão e na fiscalização da execução contratual, 
agentes esses que devem ser escolhidos e designados com base na competência legal e formal, sob pena de condenar o 
processo de contratação ao fracasso, ainda que o certame licitatório tenha sido bem conduzido. Não se pode 
comemorar um resultado positivo ao final da realização da licitação, pois os atos subsequentes, que completam o 
mesmo processo, podem distorcer esse resultado. Na execução do contrato, má atuação da fiscalização pode gerar a 
existência de superfaturamento, jogo de planilha e vários outros desvios que podem comprometer seriamente o 
interesse público, destruindo o bom resultado que havia sido obtido na licitação. Infelizmente, muitos órgãos da 
administração pública ainda não conseguem distinguir corretamente sequer a diferença entre o gestor e o fiscal do 
contrato. A Lei de Licitações exige que a execução de um contrato seja acompanhada por representante da 
Administração, com poderes e deveres formal e perfeitamente definidos. A atuação do Fiscal é fundamental para o 
sucesso ou o insucesso do resultado final, dele exigindo uma preparação adequada e o perfeito conhecimento das 
tarefas que lhe cabem. Várias têm sido as deliberações dos órgãos de controle, ora condenando os agentes 
responsáveis pelo gestão e fiscalização, ora absolvendo-os de responsabilidade, tudo levando em conta as regras 
dispostas no ordenamento jurídico vigente, destacando-se, especialmente, a LINDB. Agora, com a Instrução Normativa 
nº 5, de 26 de maio de 2017, do MPDG, acompanhada do Decreto federal nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, vários 
enfoques sobre a gestão contratual precisam ser revistos e reconsiderados sob as novas orientações, estabelecendo 
claramente o papel que cabe a cada um dos atores envolvidos, os procedimentos a serem adotados e as 
responsabilidades que assumem. Qual será o papel do gestor nesse processo? É suficiente um fiscal em todos os 
contratos? Qual a qualificação que deve ser exigida desses servidores? A fiscalização contratual poderá ser terceirizada? 
Quem pode aplicar penalidades? E será esse um ato discricionário da administração pública? O presente Curso vai 
responder todas essas e muitas outras dúvidas rotineiras na administração pública em relação à gestão e fiscalização 
dos contratos administrativos, com fundamento nas normas constantes do ordenamento jurídico vigente e na mais 
recente jurisprudência do TCU.  

 

 

 
O Curso objetiva preparar servidores da Administração Pública para a elaboração, assinatura, gestão e fiscalização dos 
contratos administrativos, com ênfase aos contratos que envolvem serviços continuados com dedicação exclusiva de 
mão de obra, sob a ótica da IN nº 5/2017, abordando todas as exigências legais a serem cumpridas e alertando para o 
que não pode ser feito. Questões polêmicas sobre os contratos administrativos serão objeto de debates, colocando-se 
os mais recentes posicionamentos do Tribunal de Contas da União sobre o assunto. 
 
 

 
Servidores públicos de todos os níveis de governo, especialmente aqueles que atuam nos processos de gestão e 
fiscalização da execução contratual, direta ou indiretamente, como fiscais, gestores, assessores jurídicos, servidores das 
áreas contábil e financeira, membros dos órgãos de controle interno, ordenadores de despesas, entre outros. 

 

 

 Aulas totalmente interativas 

 100% online com a mesma qualidade dos cursos presenciais 

 Professor especialista no assunto 

 Professor especialista no assunto 
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 Contextualização da fiscalização no processo de contratação 

 O planejamento como condição fundamental 

 Contrato administrativo: conceito e características fundamentais. 

 Cláusulas fundamentais; discussão sobre essas cláusulas no momento da elaboração do ato convocatório; 
participação das áreas interessadas 

 Formalização dos contratos: publicidade como condição de eficácia 

 As garantias que podem ser exigidas: em que momento a garantia deve ser exigida? Quem define a modalidade e 
o valor da garantia? Como deve agir a administração se o contratado deixar de prestar a garantia? Acréscimos 
contratuais exigem acréscimo da garantia? E supressões? 

 Contratos por escopo e contrato a prazo: quais as diferenças? Quando o contrato deve ser estabelecido por 
escopo? Quando deve ser utilizado o contrato a termo? Prevalece a vontade da administração ou as condições 
específicas? Quais as consequências dessa definição? 

 Prazos de vigência e de execução: a melhor interpretação das disposições do art. 57; quais os contratos que devem 
estabelecer os dois prazos? Quais as diferenças fundamentais entre os dois prazos? Quais as consequências dos 
prazos estabelecidos na execução contratual? 

 Possibilidade de prorrogação dos prazos contratuais de vigência e de execução: hipóteses legais; quem controla 
esses prazos? Quem pode alterá-los? A prorrogação pode ser tácita ou precisa ser formalizada? A prorrogação 
pode ser formalizada posteriormente? Quais as consequências da prorrogação não formalizada? Quais as cautelas 
a serem observadas por ocasião da prorrogação do prazo contratual? 

 As regras da IN 05, de 2017, do MPDG, para contratos de serviços. Quem está obrigado a utilizá-las? 

 Aplicação da IN 05/2017 no âmbito administrativo: como fica a fiscalização dos contratos de terceirização com 
alocação exclusiva de mão de obra de acordo com as novas regras trazidas pela Instrução Normativa nº 5, de 2017, 
considerando, inclusive, os novos contratos e os contratos vigentes? 

 Gestão e fiscalização dos contratos como instrumento gerencial 

 A obrigatoriedade da designação formal do fiscal: quem pode ser designado? Quantos fiscais devem ser 
designados e qual a tarefa específica de cada um?  A fiscalização pode ser terceirizada? A administração pode 
optar pela designação de uma comissão de fiscalização? Neste caso, como será feita a distribuição das tarefas? E 
como fica a responsabilidade de cada fiscal? 

 Os cuidados a serem tomados pelo servidor quando receber a designação: como deve agir o servidor se não tiver 
competência legal ou formal para atuar como fiscal? Quantos contratos um servidor pode fiscalizar 
simultaneamente? É possível recusar a designação para fiscalizar contratos? 

 Quem é o gestor do contrato? O mesmo servidor pode ser designado gestor e fiscal de um mesmo contrato? E de 
contratos diferentes? Quais as exigências que devem ser feitas em relação à qualificação do gestor? Como é a 
distribuição do nível de competência entre fiscal e gestor? 

 Quais são as principais obrigações dos fiscais? Como será a atuação do fiscal de contratos de serviços terceirizados 
de acordo com a mais recente jurisprudência do TCU? Quais as obrigações da administração? O que é o registro de 
atos e fatos relevantes? Quais as novidades da IN 05, de 2017? 

 Possibilidade de contratação de acompanhamento da fiscalização 

 Hierarquia de poder entre fiscais e gestor do contrato 

 A presença obrigatória do preposto do contratado: qual a sua importância; em quais contratos o preposto é 
obrigatório 

 Conhecimento do objeto da contratação pelo fiscal. Quais os documentos que o fiscal deve exigir ao receber a 
designação? Quais as tarefas a serem executadas em cada momento da execução contratual (mensalmente, 
anualmente, no momento da admissão de novos empregados e ao final da execução)? Como se faz a fiscalização 
por amostragem? O que deve ser cobrado dos empregados da contratada? Em quais momentos? 
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 Quais os documentos a serem exigidos da contratada, no início da execução, mensalmente e anualmente? 

 O que é o Instrumento de Medição de Resultados? Como aplicá-lo? É cabível em todos os contratos de prestação de 
serviços? 

 O que significa Gestão de Riscos? Como a gestão de riscos deve ser aplicada? Qual a importância da matriz de risco? 

 Como aplicar a questão da abertura e gerenciamento de conta-vinculada? Quais são as parcelas que devem ser 
depositadas nessa conta? Como deve agir a administração para a abertura da conta? 

 O que é Pagamento por Fato Gerador? Quais as diferenças em relação à conta vinculada? O PFG já pode ser aplicado? 

 Controle das alterações contratuais: acréscimos e supressões: a quem cabe a iniciativa das alterações? Como deve 
agir o fiscal se a formalização da alteração estiver muito demorada? Ele pode mandar executar os serviços? 

 Equação econômico-financeira: a intangibilidade. Quais são as formas de manutenção do equilíbrio da equação 
econômico-financeira? Quando deve haver aplicação de cada uma delas? 

 Reajustamento/repactuação: controle das datas: quando deve ser aplicado o instituto do reajustamento dos preços 
contratados? O reajustamento é facultativo ou obrigatório? Como devem ser estabelecidos os parâmetros para o 
reajustamento? Quem pode aplicar o instituto da repactuação? Quais as diferenças em relação ao reajustamento? 
Em que contratos a repactuação pode ser aplicada? 

 Revisão: todo contrato administrativo deve ser revisto? Em que momento se aplica a revisão? Quais as condições a 
serem estabelecidas no instrumento contratual em relação à revisão? 

 Cuidados a serem observados no pagamento de faturas: quais são os documentos que devem ser exigidos pela 
administração? A administração pode reter pagamentos por ausência de documentos? Como constatar se o 
contratado está cumprindo suas obrigações trabalhistas? Qual a efetiva responsabilidade da administração nos 
contratos administrativos? 

 Quais são as possibilidades de glosa e de retenção de pagamento por ocasião da apresentação da fatura? Quais as 
possibilidades de pagamento diretamente aos empregados da contratada e do depósito do valor na Justiça do 
Trabalho? 

 Formas de extinção de um contrato administrativo: características da extinção e da rescisão. 

 Recebimento provisório e definitivo do objeto: o que deve ser obrigatoriamente exigido do contratado para a 
formalização dos recebimentos? Com o recebimento definitivo do objeto cessam as responsabilidades do 
contratado? Se surgirem problemas no objeto após o recebimento definitivo, como deve agir a administração? 

 Inexecução do contrato: possibilidade de rescisão unilateral ou por acordo entre as partes; a possibilidade de 
rescisão judicial 

 As hipóteses de nulidade e de revogação do contrato 

 Sanções aplicáveis aos contratos administrativos: a aplicação de sanções é ato discricionário ou vinculado? Pode a 
administração deixar de aplicar penalidades em função do comportamento pretérito do contratado? Qual o 
posicionamento do TCU em relação ao assunto? A aplicação de penalidades em determinado contrato pode trazer 
consequências ao punido em relação a outros contratos? 

 Necessidade de expressa previsão no ato convocatório; qual a diferença entre multa moratória e multa 
compensatória? A administração pode aplicar as duas espécies? Em que situações? Qual o entendimento do poder 
judiciário em relação ao assunto? 

 Quais os limites para aplicação de penalidades pecuniárias? Qual o normativo legal a ser observado? 

 As diferenças entre a suspensão temporária da Lei nº 8.666/1993 e a suspensão temporária da Lei nº 10.520/2002; 
qual é a posição atual do TCU em relação às consequências da aplicação da suspensão temporária? Qual a posição 
do Poder Judiciário em relação ao assunto? 

 Quem tem competência para aplicação de penalidades? Os fiscais podem ter essa atribuição? E o gestor do contrato? 

 Os efeitos da aplicação das penalidades: quais as consequências para aquele que foi punido? A declaração de 
inidoneidade obriga a administração pública a rescindir todos os contratos que estejam em execução em que o 
contratado seja o punido? Inclusive os outros órgãos da administração pública, até de outras esferas de governo? 
Qual o entendimento do poder judiciário e do TCU? 
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      Telefone: (41) 3345 9105 

      WhatsApp: (41) 9 8840 6399 

      Email: contato@premiertreinamentos.com.br          

Carga horária: 16 (Dezesseis) horas 

      Horário: Dias 21 e 23/10 - Das 09h às 12h | 14h às 17h 

      Dia 23/10 - Das 09h às 13h 

      

     Investimento 

     R$ 950,00 (Novecentos e cinquenta reais) por participante. 

     Incluso: Apostila com conteúdo exclusivo do curso em seu email e certificado. 

     Certificado: somente para o participante devidamente inscrito no curso. 

 

   *A Premier reserva-se o direito em adiar ou cancelar os eventos se houver insuficiência de quórum, bem   
como substituir palestrantes, em caso fortuito ou força maior 

 
        DADOS PARA EMISSÃO DO PAGAMENTO OU EMPENHO 

Dados da Empresa 
Premier Capacitação e Sistemas Eireli. 

Rua Anne Frank, nº 1444 – 2º Andar Hauer Curitiba/PR - CEP 81.610-150  

CNPJ: 18.994.912/0001-91 

Inscr. Estadual.: 013589523-89 

Inscr. Municipal: 678760-7 Optante pelo Simples 

Endereço para correspondência 
Av. Marechal Floriano Peixoto, 5.401 – sala 01 CEP: 81.610-000 - Curitiba – PR 
 
SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES E CERTIDÕES NEGATIVAS 
Email: izabel@premiertreinamentos.com.br 
WhatsApp: (41) 9 8782 3573 
 
 
DADOS BANCÁRIOS 
 
                     Banco do Brasil (nº 001) 

                                 Agência 3273-5 – c/c: 35522-4 
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Paulo Sérgio de Monteiro Reis 
Engenheiro civil e advogado, com experiência de mais de 47 anos na  
administração pública, direta e indireta, onde exerceu cargos como Diretor 
do Departamento de Engenharia, Diretor-Geral de Tribunal Eleitoral, 
Assessor Especial da Presidência de Tribunal de Justiça, Diretor de Controle 
Interno, Presidente de Comissão Permanente de Licitações e Pregoeiro, 
entre outros. É coautor do livro LICITAÇÕES PÚBLICAS – HOMENAGEM AO 

JURISTA JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES, sendo autor de mais de uma centena de artigos nas 
melhores publicações do ramo. Ministra cursos sobre licitações e contratos administrativos em todos os 
seus enfoques. Recentemente participou do lançamento do livro “101 dicas sobre o pregão”. 

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5262510185234150 
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