
Gabriela Gomes Ramos 

 
_______________________________________________________________________ 

Objetivo: 

Atuação administrativa em gestão e fiscalização de contratos com a 
Administração Pública, em especial: 

Análise de contratos com ênfase em redução de custos;
Confecção de Planilhas de Custos e Formação de Preços;
Análise de repactuação e reequilíbrio contratual;
 Fiscalização administrativa de direitos trabalhistas e previdenciários.

Experiência na área administrativa 

Plansul Planejamento e Consultoria EIRELI – 2018 a 2019 - Apoio 
Administrativo III: 

 Apoio às equipes de planejamento e fiscalização de contratações
administrativas, desde o mapeamentos de riscos até a gestão e fiscalização
dos contratos, nos moldes da Instrução Normativa 05/2017, especialmente
em contratações de mão de obra exclusiva;

 Análise e confecção de Planilha de Custos e Formação de Preços de acordo
com a Instrução Normativa 07/2018;

 Auditoria de contratos visando racionalização de custos;

 Análise de alterações contratuais, reajuste, revisão, prorrogações e
contratações emergenciais;

 Conhecimento em Procedimento Apuratório de Responsabilidade – PAR,
para a penalização de Empresas.



Experiência advocatícia  especializada na Área Trabalhista 

Atuação na advocacia, de forma autônoma, com ênfase no contencioso 
trabalhista desde 2008 até a presente data:   

 Realização de audiências Trabalhistas e Cíveis, avaliação de provas
documentais e orais, instrução de testemunhas e prepostos, elaboração de
reclamações trabalhistas, contestações e recursos;

 Apresentação de pareceres, acompanhamento de processos e contratos,
realizando acordos amigáveis ou promovendo ações judiciais.

 Estágio não remunerado no Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade
Nacional de Direito – janeiro de 2003 a dezembro de 2004.

Formação Acadêmica: 

 Pós-graduação em Direito Material e Processual do Trabalho – Concluída
em 2010 - Universidade Gama Filho.

 Pós-graduação em Direito Material do Trabalho – Concluída em 2008 -
Universidade Veiga de Almeida.

 Habilitação na Ordem dos Advogados do Brasil em 2006.
 Graduação em Direito – Concluída em 2005 - Universidade Federal do

Rio de Janeiro.

Cursos: 

Curso Prático de Fiscalização Contratual de acordo com a IN/05/2017 –
Julho de 2018. Profº Thiago Zagatto –Auditor do TCU.

 Planilha de Custos como Instrumento de Fiscalização de Serviços
Terceirizados. – Dezembro de 2018. Profº João Domingues – Auditor da
CGU.

Aplicação de penalidades administrativas em licitações e no curso da
execução de acordo com a IN/2017. – Dezembro de 2018. Profº João
Domingues – Auditor da CGU.

Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos – Junho de 2019 -



Escola Nacional de Administração Pública – ENAP. 

Análise dos acórdãos mais relevantes proferidos pelo TCU na área de
Licitações e Contratos – Outubro de 2020 - ESAFI Escola de Administração
e Treinamento.

 Planilha de Custos e os desafios da Manutenção do Equilíbrio Econômico-
Financeiro dos Contratos – Outubro de 2020 - ESAFI Escola de
Administração e Treinamento.

 Semana da Nova Lei de Licitações e Contratos – Maio de 2021 – ESAFI
Escola de Administração e Treinamento.

Publicações: 

 A responsabilidade dos Sócios e Desconsideração da Personalidade
Jurídica.

 A multa de 40% e os Expurgos Inflacionários.

Idiomas: 

Inglês fluente, escrita e conversação. 

Informática: 

Conhecimento pacote Office e Internet. 


