
Apresentação

Atuar nas etapas de planejamento, orçamentação, elaboração de projetos, fiscalização e contratação 

de obras e serviços de engenharia, é uma responsabilidade que exige constante atualização e 

conhecimento dos servidores públicos.

Trabalhar com obras públicas é um tema que sempre possui certa complexidade e experiência dos 

gestores, que precisam desenvolver competências, melhorar técnicas e aperfeiçoar o conhecimento 

necessário à boa condução dos processos de licitação, contratação e posterior gestão e fiscalização das 

obras.

Para além da formação teórica sobre o tema, aprofundar o conhecimento sobre a contextualização e 

vivência prática dos assuntos e ocorrências habituais destas contratações é um grande diferencial!

Este curso da Inove, criado em parceria com um grande facilitador e profissional da área, tem a missão 

de proporcionar a você essa experiência prática e direta sobre a orçamentação e formação de preços 

destinados à contratação de obras públicas.

Objetivos

Capacitar profissionais que lidem com contratos de obras públicas (sejam órgãos ou empresas 

estatais), desde a execução, passando pela contratação, elaboração de projetos ou fiscalização.

Nesse curso será abordada a elaboração estratégica de orçamentos e de formação de preços, em todos 

os seus detalhes e conceitos. Os participantes conhecerão a estratégia o uso de serviços agrupados ou 

não, nível de detalhamento necessário para cada regime, detalhes de anteprojeto, projeto básico, 

completo e executivo, composição do BDI, limites legais e jurisprudenciais, sobrepreço, 

superfaturamento, tabelas oficiais, etc.

Apresentar os termos das Leis 8.666, 12.462, 13.303 e 14.133, abordando todas as Leis de Obras Públicas 

vigentes e suas diferenças e semelhanças.
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Público-alvo
Gestores e fiscais de obras públicas;

Orçamentistas públicos e privados;

Empresários, empreiteiros;

Projetistas;

Arquitetos;

Engenheiros;

Servidores públicos de empresas estatais;

Demais profissionais interessados no tema.

















Palestrante

Daniel Paglia

Perito de engenharia civil do MPF – Ministério Público Federal e Assessor Técnico da SEA – 

Secretaria de Engenharia e Arquitetura, responsável pela análise e gestão de grandes obras. 

Engenheiro civil formado pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); especialista em 

Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos pela Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP), com formação executiva em Gestão de Negócios pelo Instituto de 

Desenvolvimento para Gestão (INDEG – Lisboa, Portugal), Economia pela Fundação Getúlio 

Vargas (FGV) e Inteligência de Mercado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Possui 

mais de 500 horas de cursos na área de construção civil, incluindo Perícias, Orçamento, BDI – 

Benefícios e Despesas Indiretas, Gestão de Obras, Gestão de Contratos Públicos, Acessibilidade 

Arquitetônica, Gestão e Manutenção Predial, Licitações, Tutoria, Estruturas, Gestão de Projetos e 

outros. Profissional e professor com 14 anos de experiência, ministrando disciplinas diversas em 

cursos livres, conceituadas universidades de pós-graduação, como IBMEC – Instituto Brasileiro 

de Mercado de Capitais (Avaliação de Investimentos, Matemática Financeira etc.) e IBEC – 

Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos (Perícia em Contratos de obras, Gestão de Obras, 

Contratos e Pleitos, Licitações e Contratos Públicos, Gerenciamento e Canteiro de Obras etc.). 

Atualmente atua no Ministério Público Federal no Estado de São Paulo.
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Conteúdo programático

O contrato nas Leis vigentes

   - Comparação entre as Leis 8.666, 12.462, 13.303 e 14.133

   - Superfaturamento e sobrepreço

   - Orçamento de referência

   - Diretrizes gerais;

   - Sigilo do orçamento e valor estimado do preço de referência;

   - Contratação integrada, semi-integrada e suas peculiaridades

   - Projeto básico x projeto executivo

O orçamento

   - Formação de preço

   - Tabelas oficiais (Sinapi / Sicro / outras)

   - Processo de cotação

   - Cálculo de produtividade

   - Sinapi alterado / Sicro alterado

   - BDI, seus limites e valores

   - Anteprojeto – definição e abrangência

   - Agrupamento (ou desagrupamento) de itens

Matriz de Risco e o impacto no orçamento

   - Apresentação da teoria de riscos

   - Análise de riscos reais

   - Árvore de decisões

   - Valor monetário esperado

   - Definição dos valores de cada risco (e seu impacto no orçamento)

   - Montagem da matriz de risco

   - Montagem final de orçamento com precificação de riscos
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Programação geral

Data:

30 de maio a

02 de junho de 2022

Horário:

das 8:30 às 12:30

(horário de Brasília)

Carga horária:

16 horas de 

capacitação online

Reprise:

Possibilidade de rever

as aulas gravadas

Investimento

Conheça nossos planos diferenciados para maior
número de acessos entrando em contato conosco.

Plano individual

R$ 1.590,00 por pessoa

** Condições: O cancelamento da inscrição por parte do participante deverá ser realizado em no máximo 05 dias úteis antes da data de realização do curso online, sendo que 

após este prazo deverá haver a substituição do aluno ou solicitação de crédito no valor da inscrição para utilização posterior. Por motivos operacionais ou por falta de quórum, 

a Inove Soluções em Capacitação reserva-se ao direito de adiar, alterar a programação ou o palestrante, sem aviso prévio, por questões e razões de ordem superveniente. A 

inscrição será confirmada mediante envio da nota de empenho, ordem de serviço, autorização, depósito ou outra forma de comprovação do pagamento.

Cada /senha de acesso à sala de aula virtual é exclusivo do aluno participante - não poderá ser compartilhado com terceiros. Também fica proibida a captação de som e link

imagens da aula e seu compartilhamento por quaisquer meios ou mídias.

** Requisitos para uma boa experiência com o curso: - Computador: Processador i3 - 3Ghz - Memória: 4GB RAM - Browser: Chrome ou Internet Explorer - Banda larga: 3 Mega - 

conexão via cabo (preferencialmente) ou wi-fi.

 A Inove Soluções em Capacitação não se responsabiliza por falhas e problemas de conexão dos equipamentos utilizados pelo usuário.

Pagamento
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O respectivo pagamento será realizado em nome de

INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA

CNPJ nº: 23.880.650/0001-74

Santander

Agência: 0950

C/C: 13000843-3

PagSeguro

Parcelamento

em até 10x

Banco do Brasil

Agência: 3275-1

C/C: 22856-7
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