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objetivo
Curso de Elaboração de Planilha de Custos e Formação de Preços de Serviços, conforme
IN-05/17 SEGES/MPDG, “Adequado Com A Nova Legislação Trabalhista” e com vistas aos
posicionamentos do TCU, CGU, AGU e outros, é caracterizado pela dinâmica e interatividade na
sua apresentação. Cada item da planilha é analisado detalhadamente e, por meio de fórmulas
desenvolvidas especificamente, determina-se o exato valor destes. A prática de exercícios, que
serão desenvolvidos no curso, levará o conhecimento necessário para que os participantes
elaborarem suas próprias planilhas de forma correta.

público alvo
Servidores que compõem a equipe de planejamento, o setor requisitante e os departamentos
de serviços gerais, administrativo ou financeiro que atuam na elaboração da planilha de custos;
pregoeiros e membros de equipes de apoio; assessores e procuradores jurídicos; advogados;
auditores, fiscais e gestores de contratos; profissionais de controles interno e externo; e demais
agentes públicos envolvidos nos procedimentos de terceirização de serviços da Administração
Pública.

conteúdo
FORMAÇÃO DE PREÇO
· O Preço e a Licitação
· A questão do menor preço e a qualidade
· A inexequibilidade
· Levantamento de Dados
· A pesquisa de mercado
· O tratamento dos dados coletados
· A análise e a interpretação dos dados coletados
· Medidas de tendência central
· Dispersão
· Margem de erro e grau de confiança
· Planilha de Formação de Preço de um Bem
· Exercício

· ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DE BENS E DE
SERVIÇOS, CONFORME A IN 05/17 SEGES-MPDG
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ANEXO VII-D
COMPOSIÇÃO DE REMUNERAÇÃO
· Salário base
· Adicional de Periculosidade
· Adicional de Insalubridade
· Adicional de Hora Noturna Reduzida
· Outros (Ex.: Intervalo Intrajornada)

ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
· 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
· Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras
contribuições
INSS,
· Salário Educação
· SAT
· SESC OU SESI
· SENAI – SENAC
· SEBRAE
· INCRA
· FGTS
Benefícios Mensais e Diários
· Transporte
· Auxílio – Refeição/Alimentação
· Assistência Médica e Familiar
· Outros

PROVISÃO PARA RESCISÃO
· Aviso prévio indenizado
· Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado
· Multa sobre FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado
· Aviso Prévio Trabalhado
· Incidência dos encargos (GPS, FGTS e outras contribuições) sobre o Aviso Prévio Trabalhado
· Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado.

CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
· Substituto na cobertura de férias
· Substituto na cobertura de Ausências Legais
· Substituto na cobertura de Licença Paternidade
· Substituto na cobertura de Ausência por Acidente de Trabalho
· Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade
· Substituto na cobertura de outras Ausências
· Substituto na Intrajornada
· Substituto no Intervalo para Repouso e Alimentação
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INSUMOS DIVERSOS
· Uniformes
· Materiais
· Equipamentos
· Outros

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
· Custos Indiretos
· Lucro
· Tributos
· Federais
· Estaduais
· Municipais

RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
· Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
· RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS
· DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
· EXERCÍCIOS
· Elaboração de planilha completa, pelo regime de Lucro Presumido
· Elaboração de planilha completa, pelo regime do Simples Nacional

ATENÇÃO
Cada item da planilha e seus componentes serão analisados e comentados, incluindo a
memória de cálculo (com fórmulas específicas) de cada um deles.

palestrante
Paulo Rui Barbosa
Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.Cursou
Matemática na PUC-RS e Engenharia Mecânica na UNISINOS.Recebeu certificado de
Capacitação de Pregoeiros, dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério do Planejamento
e participou também de diversos cursos de especialização na área de licitações e contratos
administrativos.Desenvolveu atividades como coordenador do departamento técnico de
empresa de assessoria, consultoria e informações sobre licitações, e também foi colaborador,
redator, de artigos em revistas especializadas em licitações e contratos.Autor do Livro “Sistema
de Registro de Preços – SRP” usado como ferramenta no III Congresso Brasileiro de Pregoeiros
em Foz do Iguaçu.
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A Licidata reserva-se o direito em adiar ou cancelar os eventos se houver insuficiência
de quórum, reagendar data/horários de realização comprometendo–se a informar
antecipadamente os inscritos bem como substituir palestrantes, em caso fortuito ou
força maior, o que não caracterizará infração administrativa ou civil, ficando isenta de
qualquer sanção, indenização ou reparação (material e moral)

metodologia
Curso ministrado em ambiente virtual e totalmente ao vivo.
Interação com o instrutor do curso em tempo real durante todo o curso ao vivo.
Treinamento realizado em 02 dias

Carga Horária Total: 12 horas de capacitação

Horários: período da manhã das 09h às 12h e a tarde das 14h às 17h

investimento
R$ 1.390,00

(um mil trezentos e noventa reais por participante)

incluso por inscrição
Apostila do curso exclusiva com conteúdo específico disponibilizado totalmente online, enviada ao
participante através de e-mail;
Acesso a Plataforma virtual de ensino durante toda a duração do curso;
É vedada a captação de som ou imagem das aulas, bem como o seu compartilhamento por
qualquer meio ou mídia;
Cada senha de acesso à sala virtual dá direito a um único acesso e certificação. A senha não deve
ser compartilhada;
Acompanhamento de monitor em sala para melhor atender os participantes, durante todo o
treinamento;
Será disponibilizado um Grupo de WhatsApp por 15 dias, para que todos os participantes possam
tirar suas dúvidas;
Certificado digital válido por todo Brasil e disponível em nosso site por tempo indeterminado, com
conteúdo programático e carga horária;
Replay - As aulas poderão ser assistidas por até 7 dias após sua realização; mediante cadastro
no sistema e autorização pela Licidata para o acesso (só será liberado o acesso aos alunos que
participaram do treinamento)
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pagamento
O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em nome de:
RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA. CNPJ 25.406.054/0001-82
Envio de Nota de Empenho/Ordem de Serviço ou Autorização de Fornecimento, com
posterior pagamento em uma das contas bancárias indicadas

BRADESCO (237)
Agência: 0489
Conta: 7154-4

PIX:
41999300135
25406054000182

Para o mercado privado, outras opções de pagamento estarão disponíveis, como:
•
Boleto
•
Transferência bancária ou Depósito
•
Cartão de Crédito (2x sem juros)

contato
Licidata Cursos:
Telefone: (41) 3043-0070
Whatsapp: (41) 9 9930-0135
comercial4@licidata.com
www.licidata.com.br/cursos-online

R. Lourenço Pinto, 196
Centro - Curitiba/ PR,
CEP: 80010-160

