
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Curso ao Vivo e 100% on-line, na Plataforma Moodle do IEM 

 

Datas dos encontros ao vivo: 26 e 27 de novembro de 2020 

Horários:  1º dia das 9h às 12h e das 13h30 às 16h; 2º dia das 9h às 12h.  

 

Inscrições: 

Em www.iem.inf.br, até o dia 23 de novembro.  

Valor especial do 1° lote, para inscrições realizadas até o dia 23 de outubro.  

 

Objetivos:  

Contribuir para que os municípios tenham clareza sobre os seguintes aspectos 

relacionados às contratações dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COLETA E 
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES: 

1. O complexo processo de contratação que abrange os serviços de coleta, 

transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos movimentam cifras 

milionárias nos mais de 5.000 Municípios que necessitam prover esse serviço cada 

vez mais essencial à população urbana e rural no Brasil. Em regra, a dotação 

orçamentária para tais contratações advém dos tributos (taxas) arrecadadas pela 
Administração. 

2. Pelas razões supracitadas, tais contratações, frequentemente, são alvo de 

auditorias por parte dos Tribunais de Contas de todo Brasil e, não raro, acabam 
frustradas por recursos, denúncias e até judicializações.  

3. Todavia, tal processo de contratação, em regra muito competitivo, representa 

um desafio aos servidores envolvidos em razão da significativa complexidade, 

singularidade e necessidade de conhecimentos multidisciplinares, inclusive acerca 

da política nacional de resíduos sólidos, nos termos Lei Federal n° 12.305/2010, 

elaboração e motivação dos elementos de custos que envolvem legislações 

tributárias, trabalhistas, previdenciárias, medicina e segurança do trabalho e até 

informações técnicas sobre veículos e equipamentos, além de toda legislação 
atinente ao procedimento licitatório escolhido. 

4. Nessa senda, o curso objetiva capacitar os servidores e demais profissionais 

envolvidos no processo de contratação e fiscalização, desde a chamada fase interna 
até a execução e fiscalização dos contratos e serviços. 

 



 

Público Alvo: 

Servidores municipais da Administração Direta e Indireta, em especial comissão 

(s) de licitação(s), jurídico, ambiental, engenharia, controle interno, saúde, 

transportes, bem como gestores, técnicos e fiscais municipais entre outras áreas 
de interesse. 

Carga horária: 10 horas-aula  

Certificado:  

Para todos que assistirem as aulas ao vivo, nos dias indicados na circular do curso.  

Requisitos: 

Antes do início da videoconferência, os requisitos abaixo listados devem ser 

avaliados para o bom funcionamento da plataforma e aproveitamento do curso. 
Recomendamos as seguintes especificações técnicas mínimas: 

- Boa conexão de internet, preferencialmente via cabo, com velocidade mínima de 

10mbps. 

- Webcam e microfone. 

- Sistema de sonorização com qualidade (preferencialmente fones de ouvido). 

-  Navegador: Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge. 

Importante: A qualidade da transmissão de vídeo e áudio, dependerá das 

especificações mínimas recomendadas acima.  
 

Ministrante:  

Carlos Villela, Administrador e Advogado.  

Foi instrutor da Escola da Receita Federal ESAF, é Professor dos Cursos de 

Graduação e Pós Graduação em Direito, Administração e Contábeis. Especialista em 

Direito Público pela UFRGS. MBA em Gestão pela FGV Fundação Getúlio Vargas. Foi 

executivo em empresas de serviços públicos, como EMBRATEL – Empresa Brasileira 

de Telecomunicações, TELESP, Cielo, entre outras.   

 

 

 

 



 

 

Investimento: 

 
Mais informações sobre as datas de cada lote em nosso site, www.iem.inf.br 

Importante: A inscrição será confirmada após o pagamento ou envio do empenho. 

 

 

Como funcionam nossos cursos on-line ao vivo? 

 

O aluno deverá estar presente nos encontros agendados para as aulas ao vivo. As 

videoconferências ficarão disponíveis, na plataforma Moodle do IEM, pelo período 
de 2 dias, após o início do curso.  

A obtenção do certificado dependerá da frequência do aluno nas aulas ao vivo e 

assinatura de termo.  

Assim que o aluno tiver acesso à plataforma, poderá fazer download do e-book do 

curso e demais materiais que estiverem disponíveis. Os materiais em PDF ficarão 

disponíveis por 30 dias, contados da data do início do curso, para a visualização na 

plataforma Moodle do IEM. 

As aulas serão ministradas nos dias e horários agendados na circular do curso, 

através de videoconferência, 100% ao vivo, em plataforma de transmissão online, 

com interação pelo fórum de discussão do curso.  

Todos os conteúdos em PDF podem ser baixados durante o período do curso, 

incluindo apostila, preparada com muito zelo por nossos profissionais.  

Na próxima página você encontrará a pauta do conteúdo!  

  

 

Quantidade de 

Participantes por Inscrição

1° lote 2° lote

1 participante R$ 670,00 R$ 710,00

2 participantes R$ 650,00 por pessoa R$ 690,00 por pessoa

3 participantes R$ 590,00  por pessoa R$ 630,00 por pessoa

4 ou mais R$ 560,00  por pessoa R$ 600,00 por pessoa

http://www.iem.inf.br/


 

Pauta do Curso 

Contratação do Serviço de Transporte, Coleta e Destinação Final de 

Resíduos Sólidos Domiciliares e o Entendimento dos Tribunais de 

Contas 

 
1. Questões Gerais  

1.1. Política Nacional dos Resíduos Sólidos e seus reflexos nos Municípios 
1.2. Gestão dos resíduos sólidos domiciliares  

 
2. ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 
       2.1. Objeto e regime de execução  
       2.2. Modalidade de licitação  
       2.3. Qualificação técnica 
 
3. EXECUÇÃO CONTRATUAL  
        3.1. Gestão e fiscalização dos contratos 
    3.2. Acompanhamento do equilíbrio contratual (reajuste e/ou reequilíbrio) 
  

        4.  ELEMENTOS JURÍDICOS PARA FORMAÇÃO DE CUSTOS  
        4.1 Dimensionamento dos serviços  

4.2. Setores de coleta  
4.3. Frequência da coleta  
4.4. Dimensionamento da Frota  
4.5. Mão-de-obra e EPI´S - Piso Salarial e Convenções Coletivas 
4.6. Tributações e seus reflexos nos custos  
4.7. Fator de Utilização 
4.8. Demais elementos de custos  


