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Curso Prático de Pagamento por Fato Gerador  
 

como Instrumento de apoio à gestão dos contratos regidos pela Instrução Normativa nº 05/2017 

 
 
APRESENTAÇÃO 
Neste curso, será realizado um estudo completo sobre os aspectos teóricos e práticos voltado à gestão e fiscalização de 
contratos, no que concerne ao controle de riscos, sob a aplicação do Pagamento pelo Fato Gerador à custos específicos em 
contratos que envolvem mão de obra com dedicação exclusiva, onde o modelo de execução contratual exija, dentre outros 
requisitos, que os empregados da contratada fiquem à disposição nas dependências da contratante, para a prestação dos 
serviços em horário e condições estabelecidos pela sua Administração. 
A IN nº 05/2017 dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução 
indireta no âmbito da Administração Pública federal (Terceirização) como forma de mitigar os riscos da Administração quanto à 
responsabilidade solidária e subsidiária da Administração e quanto aos pagamentos dos encargos trabalhistas e previdenciários 
dos empregados terceirizados, e, com o Decreto nº 9.507/2018, apresentam o Pagamento pelo Fato Gerador como forma de 
controle interno que pode ser adotado para o tratamento dos riscos, evitando o descumprimento das obrigações trabalhistas, 
previdenciárias e para o FGTS, citando como exemplo o pagamento mensal de auxílio maternidade e paternidade, ausências 
legais, todos previstos na Planilha de Custos e Formação de Preços na forma do Anexo VII-D da referida Instrução Normativa 
citada. A inovação do pagamento pelo Fato Gerador refere-se à situação em que a Administração só efetuará o pagamento 
dessas rubricas caso ocorra efetivamente as despesas, diminuindo o valor do contrato, propondo maior responsabilidade aos 
Gestores e Fiscais de Contratos. 
A modalidade de “Pagamento pelo Fato Gerador” exige conhecimento específico para sua operacionalização, sendo necessár io 
que conheça toda a tratativa referente à gestão do contrato, desde a fase de Planejamento, operacionalização, controle, 
pagamento, bem como o acompanhamento dos valores contingenciados que deixarão de compor o valor mensal a pagar 
diretamente à empresa. 

 

VANTAGENS! 
 Aulas totalmente interativas 
 100% online com a mesma qualidade dos cursos presenciais 
 Professor especialista no assunto 
 Material de Apoio exclusivo 

 

PÚBLICO-ALVO 
Servidores integrantes da fase de planejamento (preparatória) da licitação, responsáveis pelo ETP e pelo TR/PB, gestores e 
fiscais de contratos, assessores jurídicos, controladores, auditores, ordenadores de despesas e demais servidores 
interessados. 
 

OBJETIVOS 
 Implantar e operacionalizar a gestão da do Pagamento pelo Fato Gerador, assim como o acompanhamento dos valores 

contingenciados mensalmente e os valores liberados para fins de quitação dos direitos trabalhistas, pelos serviços 
continuados com de obra residente, conforme preceitos da IN nº 05/2017, do Decreto nº 9.507/2018 e legislações 
pertinentes. 

 Desenvolver mecanismos de fiscalização eficaz de contratos, a fim de evitar riscos de responsabilização em caso de 
inadimplemento, pelas contratadas, das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. 

 Conhecer a jurisprudência dos Tribunais Superiores e do TCU aplicáveis às matérias abordadas durante o curso. 
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METODOLOGIA 
Será transmitido online e ao vivo pela plataforma ZOOM, tratando dos temas relacionados com o conteúdo do curso. Nesse 

sentido, serão realizadas aulas expositivas, com utilização de apostila e outros materiais de apoio disponíveis para download na 

plataforma do curso. Para participar do treinamento o aluno deverá contar com um microcomputador, tablet ou aparelho 

celular, para que possa assistir ao vídeo online do professor e visualizar os slides da apresentação. Não é imprescindível, mas é 

desejável que o equipamento também disponha de uma câmera de vídeo e microfone, que permitirá ao aluno interagir com o 

palestrante por meio de perguntas verbais. Na falta do microfone, o participante do curso também poderá formular perguntas 

pelo chat da plataforma do treinamento. 

 

CARGA HORÁRIA 
08 horas  

08h30 às 12h30 | 14h às 18h30 

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES  
CONTATO: (41) 3345 9105 
WHATSAPP: (41) 9 8840 6399  
EMAIL: contato@premiertreinamentos.com.br         

 
INVESTIMENTO 

R$ 1.490,00 (por participante) 

 

                INCLUSO  
 Apostila com conteúdo exclusivo do curso enviada ao participante em seu email. 

 Certificado: Terá direito ao certificado, SOMENTE o participante devidamente inscrito no curso. 
 

DADOS PARA EMISSÃO DO PAGAMENTO OU EMPENHO 
Premier Treinamentos e Capacitação Eireli 

Av Marechal Floriano Peixoto, 5.391 

Hauer - Curitiba/PR - CEP 81.610-000 

CNPJ: 34.673.724/0001-18 

Inscr. Estadual: ISENTA 

Inscr. Municipal: 846177-6 

Optante pelo Simples 

 

Endereço para correspondência 
Av. Marechal Floriano Peixoto, 5.401 – sala 01  
CEP: 81.610-000 - Curitiba – PR 

 

Solicitação de documentações, Certidões Negativas  

Email: izabel@premiertreinamentos.com.br   

WhatsApp: (41) 9 8782 3573 

Izabel Santos 

 

Dados Bancários 
Banco Santander (033) 
Agência 3972 
Conta Corrente 000130035449 
PIX 34673724000118 

mailto:contato@premiertreinamentos.com.br
mailto:izabel@premiertreinamentos.com.br
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 
MÓDULO 1 – ASPECTOS GERAIS 

1.1. Base Legal: 
     Instrução Normativa nº 05/2017-SEGES/MPDG 
     Decreto nº 9.507/2018 
     Cadernos de Logística (Fato Gerador) 
     Contratação de serviços continuados; 
     Indicação do fiscal/gestor de contrato; 
     Elaboração da Planilha de Custos e formação de Preços – Anexo VII-D da IN nº 5/2017-SEGES/MPDG. 

1.2. Principais diferenças entre a conta-depósito vinculada e o pagamento pelo fato gerador 
 
1.3. Importância da Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos de Natureza Continuada com mão de obra com dedicação 
exclusiva. 
 
1.4. Elaboração do Termo de Referência, Projeto Básico, Edital e Contrato com Cláusulas que incluam todos os procedimentos 
para pagamento pelo Fato Gerador. 
 
MÓDULO 2 – PAGAMENTO PELO FATO GERADOR 
2.1. Importância do conhecimento pelo agente público sobre as verbas que serão destacadas mensalmente da Nota Fiscal/Fatura 
passíveis ao pagamento pelo fato gerador 
                Férias e 1/3 (um terço) constitucional de férias; 
                13° (décimo terceiro) salário; 
                Rescisões de contrato de trabalho; e 
                Ausências legais e reposição do profissional ausente; 
                Encargos previdenciários e FGTS sobre Férias, e 13° (décimo terceiro) salário. 
 
2.2. Procedimentos para liberação pelo fato gerador 
                Observações importantes 
                Estrutura do documento 
                Aplicação da metodologia 
                Pontos de Atenção 
 
2.3. Identificação dos custos fixos mensais da planilha e dos custos vinculados (Fato Gerador) 
 
2.4. Módulos da Planilha de Custos e Formação de Preços- Anexo VII-D da IN 05/2017- SEGES/MPDG – Análise de itens que não 
serão pagos para a empresa pela utilização do Pagamento pelo Fato Gerador, como salário maternidade e Paternidade, etc. 
 
2.5. Fluxograma do pagamento pelo Fato Gerador 
 
MÓDULO 3 – ATIVIDADES PRÁTICAS 
3.1. Procedimentos da operacionalização por fato gerador 
 
*A oficina será realizada ao final dos respectivos módulos, dando a oportunidade para que os participantes possam aplicar os 
conhecimentos teóricos adquiridos, com simulação de algumas situações referentes à retenção, pagamento e liberação de 
valores quando do encerramento dos contratos (fato gerador) e situações reais referentes aos pagamentos por ocorrência (fato 
gerador). 
 
** Ideal conhecimento básico em Elaboração de Planilhas de Custos e Formação de Preços para a realização do curso. 
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CREDENCIAL DO PALESTRANTE 

 

DANIEL ALMEIDA - Mestrando em Administração Pública pela Universidade Federal de Sergipe e pós-

graduando em Educação à Distância 4.0 pela FAEL, é Administrador de Empresas graduado pela UCSAL, 

com metodologia de ensino superior pela ADESG/FABAC, especialista em Direito Público com ênfase em 

Licitações e Contratos pela FAEL e em Gestão Estratégica de Recursos Humanos pela UFRRJ. Consultor e 

assessor técnico especializado em licitações e contratos, detém vasta experiência junto a Administração 

Pública Federal, Estadual e Municipal, e ao Sistema 'S'; atualmente desenvolvendo as atribuições de 

Conselheiro Regional (quadriênio 2021-2024), Diretor de Fiscalização e Registro (biênio 2021-2022) e 

Pregoeiro do Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA/SE). Colaborador Permanente do Portal "Pregoeiro Digital" e 

dos periódicos SLC e SAM, articulista nas principais revistas nacionais de licitações e contratos – “Governet”, "Negócios 

Públicos", "O Pregoeiro" e"JML" -, com artigos publicados pela Revista Jurídica "Jus Navigandi" e pelo TCE-PR, TCE-TO e TJDF. Co-

autor em cartilhas de enfrentamento da covid-19 e do e-book Desmistificando o Procedimento de Pesquisa de Preços. Consultor, 

Professor e palestrante da Associação Nacional de Pregoeiros, Presidente de CPL, Membros e Equipes de Apoio - ANPPME (RO)  

 

 

 

 

www.premiertreinamentos.com.br 
 

(41) 3345 9105 | (41) 9 8840 6399 
 

contato@premiertreinamentos.com.br 
 
 

http://www.premiertreinamentos.com.br/
mailto:contato@premiertreinamentos.com.br

