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CURSO ONLINE 100% AO VIVO

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO
DE FISCAIS E GESTORES DE CONTRATOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DAS ESTATAIS
UM PARALELO ENTRE O REGIME ATUAL E A
NOVA LEI DE LICITAÇÕES

Apresentação

Dentre todas as demais fases do processo de contratação, a etapa da execução contratual carrega em 

si o mais importante objetivo do contrato: a obtenção do resultado almejado pela Contratante.    

Por isso a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela Administração através de 

seus representantes especialmente designados e preparados para essa missão. 

Contudo, os setores da Administração que atuam na gestão e fiscalização de contratos muitas vezes 

apresentam carências estruturais e de apoio técnico que atrapalham o correto e regular 

acompanhamento dos contratos administrativos celebrados com as empresas prestadoras de serviços.

A falta de setores específicos para atuar na gestão de contratos, o quantitativo elevado de contratos 

celebrados, a falta de elaboração de manual de fiscalização contratual (para melhor orientar a atuação 

dos fiscais e gestores) e o número reduzido de servidores do Órgão para atuarem na Gestão e 

Fiscalização, associada, normalmente, à falta de realização de ação de capacitação - são situações que 

dificultam a plena atuação da Administração, trazendo-lhe riscos, falhas e imputação de 

responsabilidades para os seus agentes.

Muitas das situações enfrentadas pelos servidores e empregados públicos dizem respeito às 

responsabilidades solidária e subsidiária, ocasionadas pelo descumprimento das obrigações 

previdenciárias e trabalhistas pelas empresas contratadas. Dentre as principais reclamações 

trabalhistas ajuizadas pelos empregados junto ao Poder Judiciário, estão a falta de pagamento de férias; 

décimo terceiro salário; salários, e auxílios transporte e alimentação, o que acarretará imputação de 

responsabilidade subsidiária pelo débito trabalhista à Administração, caso seja evidenciada sua 

conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei de Licitações, especialmente na fiscalização do 

cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora.

O segredo para enfrentar todas essas dificuldades e realizar uma gestão e fiscalização contratual com 

assertividade e maior segurança nas decisões está concentrado nestes dois pilares: 

CONHECIMENTO e CAPACITAÇÃO dos agentes públicos envolvidos nesta missão!

  contato@inovecapacitacao.com.br
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Apresentação

Por isso desenvolvemos este Curso Completo de Contratos Administrativos, 100% online e ao vivo, para 

aperfeiçoar seus alunos em uma visão ampla e sistêmica sobre as responsabilidades, habilidades e 

técnicas exigidas para o importante trabalho da Gestão e Fiscalização Contratual, bem como capacitá-

los, instruí-los e habilitá-los para o desempenho dessas funções através de um conhecimento 

atualizado e muito mais seguro!

Seus participantes também se atualizarão sobre as mudanças e impactos da Nova Lei de Licitações (Lei 

14.133/21) na área dos contratos administrativos – são muitas novidades que todos precisam conhecer, 

para se aprimorarem cada vez mais na correta execução de suas atividades!

Objetivos
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O principal objetivo do curso é formar, capacitar e atualizar os alunos sobre as novas diretrizes da Lei 

14.133/21 relacionadas às contratações públicas, trazendo informações técnicas sobre suas principais 

mudanças e impactos nos contratos administrativos.

Neste curso o aluno receberá uma compreensão sistêmica sobre a atuação dos Fiscais e Gestores de 

contratos, conhecendo a legislação aplicável, distinguindo suas atribuições e responsabilidades para a 

mais fiel execução contratual, tendo em mente os melhores resultados almejados pelas suas 

Instituições.

Público-alvo
Fiscais e gestores de contratos

Assessores

Procuradores jurídicos

Advogados auditores e profissionais dos controles interno e externo

Agentes públicos envolvidos na elaboração das minutas e na fiscalização da execução dos

contratos administrativos de compras e serviços

Demais profissionais interessados em atualizar o conhecimento no campo dos contratos

administrativos sob o enfoque da Nova Lei de Licitações.
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Professora
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Lara Brainer

Formada em Direito pela Universidade Candido Mendes; pós graduanda em Direito do 

Trabalho com ênfase em terceirização no serviço público; atualmente é Diretora da Central de 

Compras do Ministério da Economia e consultora do Banco Mundial; servidora da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar onde foi, entre outras funções, Gerente de Contratos e 

Licitações da ANS, atuando em licitações há mais de 16 anos; foi Procuradora Chefe da área 

cível e de pessoal da Procuradoria do Município de Nova Iguaçu, tendo sido no mesmo 

município Chefe da Comissão Permanente de Inquérito Administrativo, Secretária Adjunta de 

Governo, Subsecretária Municipal de Educação e Assessora Legislativa na Câmara de 

Vereadores. Palestrante, Mediadora e Professora de Direito Administrativo em várias 

instituições, em especial, sobre o tema de contratações públicas.
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Conteúdo programático

Contratos Administrativos

   Conceito

   Termo de contrato ou instrumento equivalente

   Cláusulas necessárias

   Prerrogativas da Administração

   Garantia

      i.  Modalidades de garantia

   Vigência do contrato administrativo

      i.  Serviços e fornecimentos continuados

      ii.  Vigência indeterminada

      iii.  Vigência em leis especiais

     iv.  Contratos de receita

   Publicação

      i.  Formas e prazos

   Alterações no contrato administrativo

      i.  Alteração unilateral

      ii.  Alteração por acordo entre as partes

      iii.  Alterações qualitativas e quantitativas

   Equilíbrio Econômico-financeiro do Contrato

      i.  Reajuste

      ii.  Reequilíbrio econômico-financeiro
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Conteúdo programático

   Extinção do contrato administrativo

      i.  Situações que ensejam a extinção do contrato administrativo

   Da Gestão e Fiscalização do Contrato Administrativo

      i.  Base legal

      ii.  Atribuições de gestores e fiscais

      iii.  Gestão e fiscalização na IN/SEGES/MP nº 05/2017

      iv.  Quem pode ser designado fiscal de contrato?

      v.  Designação do Fiscal e Gestor

      vi.  Recebimento provisório e recebimento definitivo

      vii.  Preposto

      viii.  Instrução documental

      ix.  Rotinas básicas de fiscalização

      x.  Aspectos pontuais da gestão e fiscalização de contratos administrativos de serviços com a 

dedicação exclusiva de mão de obra e a responsabilidade subsidiária da Administração pelos 

encargos trabalhistas.

      xi. Aspectos pontuais da gestão e fiscalização de contratos de obras

   Responsabilização do servidor público

      i.  Base legal 

      ii.  Responsabilidade civil 

      iii.  Responsabilidade penal

      iv.  Responsabilidade administrativa

   Infrações administrativas

   Noções de sanções

      i. Advertência

      ii. Multa

      iii. Impedimento de licitar e contratar 

      iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

   Abrangência das sanções
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Programação geral

Data:

30 de maio a

03 de junho de 2022

Horário:

das 13:30 às 17:30

(horário de Brasília)

Carga horária:

20 horas de 

capacitação online

Reprise:

Possibilidade de rever

as aulas gravadas

Investimento

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

Plano individual

R$ 1.890,00 por pessoa

Pagamento

** 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 /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 link

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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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
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