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CURSO PRESENCIAL 
 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARES E O ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS 

 
Data: 19 e 20 de outubro de 2022. 
Local: AIAMU (Av. dos Andradas, 1234 – 8º andar – Centro – Porto Alegre/RS). 
Horários: 1º dia, das 9h às 12h e 13h30 às 17h30; 2º dia, das 9h às 12h. 
Solicitação: Encaminhar circular para responsáveis pela licitação dos serviços de transporte, coleta e destinação final de 
resíduos sólidos.  

 
Objetivos do curso 
Contribuir para que os municípios tenham ainda maior competência técnica e segurança jurídica na contratação de SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES. 

 
Considerações importantes: o curso abordará os procedimentos recomendados pelos Tribunais de Contas na fase interna e externa 
das contratações dos serviços de transporte, coleta e destinação final de resíduos sólidos domiciliares, abordando questões acerca 
do planejamento e elaboração do projeto de coleta de resíduos. 

 
A quem o curso é dirigido 
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. 
 
Prazo de inscrições e informações sobre o curso: as inscrições poderão ser realizadas até o dia 07 de outubro, através do site 
www.iem.inf.br. Vagas limitadas à capacidade da sala. Detalhes sobre o curso podem ser obtidos por telefone (51) 3778-1188 ou 
e-mail cursos@estudosmunicipais.com.br. Receberão certificados os participantes que tiverem a frequência mínima de 75%. 

 
No caso de haver cancelamento do curso presencial, decorrente de disposição de autoridade pública, diretamente ao IEM ou por 
medida restritiva às atividades em geral, ao inscrito será assegurada a participação no curso em formato EAD, por 
videoconferência, mantendo palestrante e carga-horária, sem prejuízo aos participantes. Ocorrendo a reprogramação de data ou 
cancelamento de curso pelos motivos dispostos na cláusula anterior, o IEM não se responsabiliza pelo ressarcimento de qualquer 
valor aplicado na aquisição de passagem aérea ou terrestre, reserva de hotel ou outras aplicadas pelo inscrito. Demais 
informações e condições no termo de aceite, vinculado à inscrição no site do IEM. 

 
Investimento 

QUANTIDADE DE 
PARTICIPANTES POR 
ÓRGÃO/EMPRESA 

PAGAMENTO 
ATÉ 16/09/2022 

PAGAMENTO 
APÓS 16/09/2022 

Valor correspondente ao curso. 
NÃO estão incluídas parcelas de 
alimentação, hospedagem, 
traslados e outras que se façam 
necessárias a participação no 
evento. 

1 participante R$ 790,00 por pessoa R$ 890,00 por pessoa 

2 participantes R$ 760,00 por pessoa R$ 860,00 por pessoa 

3 participantes R$ 730,00 por pessoa R$ 830,00 por pessoa 

4 participantes ou mais R$ 690,00 por pessoa R$ 790,00 por pessoa 

*Sua inscrição só será confirmada mediante pagamento ou envio do empenho. 
Inscreva-se em: www.iem.inf.br, VAGAS LIMITADAS. 

http://www.iem.inf.br/
http://www.iem.inf.br/
mailto:cursos@estudosmunicipais.com.br
http://www.iem.inf.br/
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PAUTA DO CURSO 
 
 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS DOMICILIARES E O ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS 

 
 

 
1. A GESTÃO DE RESÍDUOS NO MUNICÍPIO  
       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 E NOVA LEI DE LICITAÇÃO 
       2.1. Objeto e regime de execução  
       2.2. Modalidade de licitação  
       2.3. Qualificação técnica 
 
 
3. EXECUÇÃO CONTRATUAL NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO 
        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 e Frequência de coleta  
        4.3 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 Demais elementos de custos 

  

       Ministrante: 
 

Carlos Villela: Advogado e Administrador. Professor titular (graduação e pós) em Direito, Contábeis e 
Administração. Assessor e Instrutor em Escolas de referências em Gestão Pública (Direito Municipal); 
profissional com 15 anos de experiência em Empresas Públicas e Privadas no segmento de tecnologia da 
informação como Embratel, Telesp, Sispro, entre outras. MBA em Gestão de Tecnologia (FGV) e Especialista 
em Direito Público (UFRGS). Foi instrutor para temas jurídicos, gestão e fiscais da ESAF Receita Federal – 
Escola Superior de Administração Pública Federal e Fazendária (adm. direta e indireta). 

 

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

