CURSO ONLINE 100% AO VIVO

CONTRATAÇÃO DIRETA, DISPENSA
E INEXIGIBILIDADE NO REGIME ATUAL
E NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES
 17 e 18 de fevereiro de 2022

 08:30 às 15:30

Apresentação
A Lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas,
autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e abrange: os
órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do
Poder Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função administrativa; os fundos especiais
e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Administração Pública.

Objetivos
Capacitar os participantes a planejar, coordenar e executar os processos de contratação por
inexigibilidade de licitação e dispensa de licitação de acordo com a legislação, a melhor doutrina e as
decisões do Tribunal de Contas da União, e orientar sobre a correta formalização dos processos de
contratação direta.

Público-alvo
Membros de Equipe de Planejamento de Contratações, ﬁscais e gestores de contratos, integrantes da
Assessoria Jurídica, auditores e controladores, fornecedores, bem como demais envolvidos direta ou
indiretamente com as contratações públicas, além de interessados no assunto em geral.

Professor
Márcio Motta Lima da Cruz
Graduado em Matemática pelo Uniceub. Especialização em Gestão Pública pela Uned –
Madrid/Espanha. Mestrado em Fazenda Pública e Administração Financeira – IEF –
Madrid/Espanha. Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União – TCU
desde 2004, tendo exercido as funções de Chefe do Serviço de Produção Gráﬁca (2006-2012),
Assessor da Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio (2012), Chefe do Serviço de
Elaboração de Termos de Referência de Serviços de Engenharia (2012-2013), Chefe do Serviço
de Acompanhamento de Licitações (2013-2016), ex-diretor de Centralização e Padronização
de Contratações (desde 01/2016). Instrutor da Escola Nacional de Administração Pública –
ENAP nos cursos de Gestão e Fiscalização de Contratos e Fundamentos do Pregão Eletrônico,
de diversos cursos da Escola de Administração Fazendária – ESAF, instrutor de cursos privados
e Professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Atualmente é Auditor do Tribunal de
Contas da União (TCU).
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Conteúdo programático
1. Processo de Contratação Direta (CAPÍTULO VIII, Arts. 72 a 77)
- Documento de formalização de demanda
- Estimativa de despesa
- Parecer jurídico e pareceres técnicos
- Demonstração da compatibilidade
- Comprovação de que o contratado preenche os requisitos
2. Inexigibilidade de Licitação (Seção II, Art.74)
- Inviabilidade de competição
- Contratação de proﬁssional do setor artístico
- Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com proﬁssionais ou
empresas de notória especialização:
a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos executivos;
b) pareceres, perícias e avaliações em geral;
c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias ﬁnanceiras ou tributárias;
d) ﬁscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
g) restauração de obras de arte e de bens de valor histórico;
h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, etc
- Inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade,
declaração do fabricante ou outro documento idôneo
- Empresário exclusivo a pessoa física ou jurídica
- Vedações de subcontratação de empresas ou a atuação de proﬁssionais
3. Dispensa de Licitação (Seção III, Art. 75)
- Valores inferiores a R$ 100.000,00
- Valores inferiores a R$ 50.000,00
- Licitações desertas ou fracassadas
- Bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira para garantia
- Transferência de tecnologia
- Hortifrutigranjeiros, pães e outros gêneros perecíveis
- Alta complexidade tecnológica e defesa nacional
- Casos especíﬁcos das Forças Armadas
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Conteúdo programático
- Coleta de resíduos sólidos recicláveis
- Aquisição de obras de arte
- Produtos para pesquisa e desenvolvimento
- Aquisição de medicamentos deﬁnidas pelo Ministério da Saúde
- Casos de emergência ou de calamidade pública
- Aquisição de bens ou serviços por órgão da Administração Pública
- Intervenção no domínio econômico
- Contratação para o Sistema Único de Saúde (SUS)
- Proﬁssionais para compor comissão técnica
- Associação de pessoas com deﬁciência
4. Demais disposições
- Preço contratado seja compatível com o praticado no mercado
- Compras, obras e serviços contratados por consórcio público ou por autarquia ou fundação
- Divulgação de aviso em sítio eletrônico oﬁcial
- Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)
- Procedimentos especiais instituídos em regulamentação especíﬁca
- Responsabilidade dos agentes públicos - situação emergencial
- Contratações de até R$ 8.000,00 (oito mil reais)
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Programação geral

Data:
17 e 18 de fevereiro
de 2022

Horário:
das 08:30 às 15:30
(horário de Brasília)

Carga horária:
12 horas de
capacitação online

Reprise:
Possibilidade de rever
as aulas gravadas

Investimento
Plano individual
R$ 1.390,00 por pessoa

Conheça nossos planos diferenciados para maior
número de acessos entrando em contato conosco.

Pagamento
O respectivo pagamento será realizado em nome de
INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA
CNPJ nº: 23.880.650/0001-74

Santander
Agência: 0950
C/C: 13000843-3

Banco do Brasil
Agência: 3275-1
C/C: 22856-7

PagSeguro
Possibilidade de
parcelamento em até 10x

** Condições: O cancelamento da inscrição por parte do participante deverá ser realizado em no máximo 05 dias úteis antes da data de realização do curso online, sendo que
após este prazo deverá haver a substituição do aluno ou solicitação de crédito no valor da inscrição para utilização posterior. Por motivos operacionais ou por falta de quórum,
a Inove Soluções em Capacitação reserva-se ao direito de adiar, alterar a programação ou o palestrante, sem aviso prévio, por questões e razões de ordem superveniente. A
inscrição será conﬁrmada mediante envio da nota de empenho, ordem de serviço, autorização, depósito ou outra forma de comprovação do pagamento.
Cada link/senha de acesso à sala de aula virtual é exclusivo do aluno participante - não poderá ser compartilhado com terceiros. Também ﬁca proibida a captação de som e
imagens da aula e seu compartilhamento por quaisquer meios ou mídias.
** Requisitos para uma boa experiência com o curso: - Computador: Processador i3 - 3Ghz - Memória: 4GB RAM - Browser: Chrome ou Internet Explorer - Banda larga: 3 Mega conexão via cabo (preferencialmente) ou wi-ﬁ.
A Inove Soluções em Capacitação não se responsabiliza por falhas e problemas de conexão dos equipamentos utilizados pelo usuário.
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