ABED
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

24 horas

Administração de Contratos (EAD) 6 PDU’s*
Curso certiﬁcado internacionalmente pelo PMI®. *PDU signiﬁca Unidade de Desenvolvimento Proﬁssional (Professional Development
Unit). Muitas das certiﬁcações do PMI® requerem que você acumule estas Unidades de Desenvolvimento Proﬁssional para manter ativa
sua a certiﬁcação (para àqueles que possuem alguma certiﬁcação com o PMI®). Saiba mais em http://brasil.pmi.org/

Objetivos
Tratar os aspectos técnicos, comerciais, ﬁnanceiros, contábeis e legais, para condução eﬁciente da negociação
e administração de contratos de compras de equipamentos, tecnologias, mercadorias e serviços, através da
utilização de ferramentas eﬁcazes para o seu controle e gestão.

Público-alvo
Proﬁssionais que negociam e gerenciam contratos nas empresas, Compradores, Analistas e Gestores de Projetos, Engenheiros, Administradores, Encarregados de Manutenção.

Programa
1 - DEFINIÇÃO DE CONTRATO
2 - APRESENTAÇÃO FORMAL DOS CONTRATOS
2.1 - Proposta
2.2 - Qualiﬁcação das Partes
2.3 - Objeto do Contrato
2.4 - Obrigações das Partes
2.5 - Condições Financeiras do Contrato
2.5.1 - Preço e Forma de Pagamento
2.5.2 - Cláusulas penais (Multas)
2.5.3 - Cláusulas de Boniﬁcação
2.6 - Indicadores de Desempenho do Contrato
2.7 - Foro para Resolução de Conﬂitos
3 - FERRAMENTAS DA GESTÃO DE CONTRATOS
3.1 - Especiﬁcação Técnica do Objeto
3.2 - Cronograma de Execução
3.3 - Fluxo de Caixa
3.4 - SLA – “Service level Agreement” ou Acordo de Nível de Serviços
4.1 - Contratos por Administração
4.2 - Contratos a Preço Unitário
4.3 - Contratos por Empreitada Global
4.4 - Contratos de Turn-Key
5 - ETAPAS ATÉ O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
5.1 - Elaboração do Termo de Referência
5.2 - Montagem dos Lotes para Contratação
5.3 - Seleção dos Fornecedores
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5.4 - Análise das Propostas Técnicas e Comerciais
5.5 - Reunião Técnica de alinhamento de Escopo
5.6 - Adjucação do Contrato
6 - TERCEIRIZAÇÃO
6.1 - Quarteirização
6.2 - Vantagens e Desvantagens da Terceirização
6.3 - Serviços Comumente Terceirizados
7 - GESTÃO DE CONTRATOS NO CÓDIGO CIVIL
8 - CONTRATOS NO ÂMBITO DA CONSTRUÇÃO CIVIL
8.1 - Contratos de Empreitada
8.2 - Contratos de Sub-empreitada
8.3 - Contratos pelo Regime de Administração
9 - SLA - SERVICE LEVEL AGREEMENT
9.1 - O que é o Nível de Serviço?
9.2 - O que é o Acordo de Nível de serviço (SLA)?
9.3 - Aplicações do SLA
9.4 - Cuidados ao Elaborar um Contrato de SLA
9.5 - Vantagens e Desvantagens do SLA
9.6 - Quais são as Diﬁculdades na Implantação do SLA
10 - A NEGOCIAÇÃO DOS CONTRATOS
10.1 - Planejamento e Preparação
10.2 - Abertura
10.3 - Exploração dos Interesses e Necessidades
10.4 - Proposta, Clariﬁcação e Rebatimento
10.5 - Fechamento

O QUE DIZEM NOSSOS ALUNOS
“Devem manter a excelente estruturação do curso, que está montado em "etapas" com tarefas muito claras.
Assim ﬁca mais fácil estudar por conta própria. A maior diﬁculdade do estudante autônomo é a falta de foco e
direcionamento. Ao nos passar o material didático em partes, facilita muito concentrar nos assuntos da etapa.
Também gostei da forma como as videoaulas interagem com o material escrito, servindo ou como introdução
ou como complemento ao que é fornecido para leitura. Por ﬁm, gostei da ﬂexibilidade de prazos para cada
etapa. Acho que os participantes do curso puderam todos encaixar seus horários para estudar.” Pedro
Hespanha Almeida – Consultor de Mineração.
“Gostei muito da organização das etapas do curso. O material didático oferecido foi bem estruturado e adequado para o meu estudo. Com certeza irei realizar mais cursos EAD. Desde já agradeço o empenho de todos os
envolvidos. Vocês estão de parabéns”! Pauline Pedrosa Pignaton – Coordenadora de Suprimentos.
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E APROVAÇÃO NO CURSO
Dentro do previsto no convênio, o proﬁssional terá direito a se inscrever nos cursos a distância do Ietec, obtendo um desconto especial de 50% referente ao valor total do curso.
Para usufruir do desconto, o proﬁssional deverá ser registrado no CREA-MG e estar em dia com suas obrigações
junto ao conselho.
Todos os cursos dão direito a um certiﬁcado. Para receber o certiﬁcado de conclusão, o aluno deverá obter
aproveitamento mínimo de 60% nas atividades ao ﬁnal do curso. O certiﬁcado será enviado pelos Correios ao
endereço indicado pelo aluno na ﬁcha de inscrição.
SOBRE O IETEC
O Instituto de Educação Tecnológica investe, desde 1987, na oferta dos melhores cursos de qualiﬁcação
proﬁssional, pois entende que tal ação acarreta em desenvolvimento sustentável dos processos empresariais.
A instituição é referência em educação tecnológica e provedora de conhecimento em diversas especialidades, oferecendo cursos de pós-graduação: aperfeiçoamento, MBA e Mestrado; cursos de curta-duração a
distância e presenciais, além de Workshops e cursos gratuitos EaD. Toda essa variedade de cursos possibilita
a obtenção de resultados concretos para a evolução de carreiras e empresas. Sua credibilidade se reﬂete no
corpo técnico, composto por uma equipe de professores e coordenadores com sólida formação acadêmica e
ampla experiência de mercado.
Cidadania, responsabilidade social e respeito ao meio ambiente são valores que a instituição promove em
tudo o que pratica e ensina.

CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE COM
http://goo.gl/iA2u7y
DESCONTO ESPECIAL DE 50%
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