CURSO ONLINE 100% AO VIVO

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS
DAS EMPRESAS ESTATAIS - TÉCNICAS,
ROTINAS E ORIENTAÇÕES PRÁTICAS PARA
A ATUAÇÃO DOS GESTORES E FISCAIS
CONFORME A LEI 13.303/16
 29 a 31 de agosto de 2022

 8:30 às 12:30

Apresentação
A gestão e a ﬁscalização de contratos envolve uma série de atividades circunscritas ao
acompanhamento da execução e à prestação de informações às unidades administrativas
encarregadas da instrução de processos, são áreas que reputam uma atenção indispensável, através
de rígido acompanhamento. Tal acompanhamento é o mecanismo conferido à Administração Pública
para assegurar que o objeto contratado será entregue na quantidade, qualidade e tempo devido.
A teor do que estabelece o art. 40 da Lei 13.303/16 as Empresas Públicas devem publicar e manter
atualizado regulamento interno de licitações e contratos que trate, entre outros assuntos, da gestão e
ﬁscalização de contratos, do recebimento do objeto e da aplicação de penalidades.
Mas como garantir o sucesso dessa atividade? A gestão e a ﬁscalização contratual consistem em um
PODER-DEVER do Estado, que já levou o TCU a tencionar que, em deferência ao princípio do interesse
público, não pode a Administração (a Estatal) esperar o término do contrato para veriﬁcar se o objeto
fora de fato concluído conforme o programado, uma vez que, no momento do seu recebimento, muitos
vícios podem já se encontrar encobertos (Acórdão nº 1.632/09 – Plenário).
Fiscais e gestores contratuais devem atuar com segurança jurídica e técnica, conhecendo ﬁelmente as
rotinas que devem realizar desde a fase de planejamento da contratação, até a sua completa extinção, o
que envolve conhecer as alterações legislativas e contratuais e, inclusive, e se necessário, ter habilidades
para conduzir a instrução de procedimento com vistas à aplicação de penalidades, adotando medidas
hábeis e necessárias a minimizar os riscos de responsabilização da Administração.

Objetivo
Capacitar os participantes a realizarem efetivo e eﬁcaz gerenciamento e controle das contratações, em
especial por meio das melhores práticas de atos de gestão e ﬁscalização em conformidade com a Lei
13.303/16, Regulamento da Empresa, Instrução Normativa 05/17, Pareceres e Orientações da AGU,
Manifestações do TCU, Lei 14.124/21 (MP 1.026/21) e Lei 14.133/21(Nova Lei de Licitações).
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Público-alvo


Gestores e Fiscais de contratos;



Presidentes e membros de Comissões de Licitações;



Pregoeiros e Equipes de apoio;



Consultores, advogados, assessores jurídicos;



Responsáveis pelas áreas de Compras e de Planejamento;



Fornecedores;



Demais servidores, empregados e proﬁssionais interessados nos temas do curso.

Palestrante
Lindineide Oliveira Cardoso
Bacharel em Direito. Especialista em Licitações e Contratos. Especialista em Direito Processual
Civil, com Formação para o Magistério Superior, na área do Direito. Larga experiência em Direito
Eleitoral e Administrativo, com ênfase em Gestão e Fiscalização de Contratos. Palestrante e
treinadora de mesários, membros de Juntas Eleitorais, gestores e ﬁscais de contratos públicos.
Servidora de Carreira da Justiça Eleitoral. Atuou como Chefe de Cartório. Atua em
Gestão/Fiscalização de Contratos há mais de 10 anos. Coordenadora de Equipes de
Planejamento de Contratações. Ex-Chefe da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC, do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas. Professora e instrutora em gestão e ﬁscalização de contratos.
Criadora do perﬁl no @o_xdagestao no Instagram onde compartilha conhecimento sobre
Gestão e Fiscalização de Contratos.

Programação
1. INTRODUÇÃO
- Porque a compra pública é lenta e cheia de obstáculos?
- Auditoria operacional sobre obras paralisadas – TCU;
- Nova Lei de Licitações – será a solução dos problemas?
- Onde está a principal deﬁciência do processo de trabalho do seu Órgão?
- O dever de Planejamento;
- Ciclo de vida dos contratos administrativos;
- Governança como principal eixo estruturante das contratações;
- A legislação da Empresa Pública;
- Falhas que impactam diretamente na execução dos contratos;
- O contrato estatal: um novo regime contratual.
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2. O CONTRATO ESTATAL
- Conceito de contrato;
- Destinação e princípios da Lei 13.303/16:
- Da vantajosidade;
- Da eﬁciência;
- Da isonomia e da impessoalidade;
- Da legalidade;
- Da vinculação ao edital;
- Da moralidade (ou da probidade);
- Da publicidade:
- Publicidade x Publicação;
- Publicidade do contrato estatal.
- Da competitividade;
- Da razoabilidade e da proporcionalidade;
- Do julgamento objetivo;
- Do desenvolvimento nacional sustentável.
- Elementos básicos do contrato administrativo;
- Garantia contratual;
- Duração do contrato estatal;
- Dever de gestão e ﬁscalização do contrato estatal;
- Responsabilidades dos empregados públicos.
3. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL NA PRÁTICA
- Como estamos?
- Porque estamos assim?
- Porque gerir e ﬁscalizar contratos nas estatais?
- Da designação;
- Posso recusar a designação?
- Perﬁl proﬁssional para ser gestor ou ﬁscal de contratos;
- Preposto e terceiro – quem são e o que fazem?
- Gestão e ﬁscalização – sistemática da IN 05/17;
- Segregação de funções;
- Terceirização;
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- Serviços continuados e não continuados;
- Serviços com mão de obra exclusiva e não exclusiva;
- Atribuições do gestor do contrato;
- Do recebimento do objeto;
- Diligências;
- Acompanhamento da execução – ﬁscalização técnica;
- O ﬁscal técnico e o IMR;
- Gerenciamento dos riscos na Empresa Pública:
- Mapa de Riscos;
- Matriz de Riscos.
- Acompanhamento da execução – ﬁscalização administrativa;
- Análise documental na prática;
- Mecanismos de controle: conta vinculada e fato gerador;
- Alterações contratuais – dever de impulsionar:
- Do pagamento de indenizações em caso de supressão do objeto;
- Direito ao equilíbrio econômico-ﬁnanceiro do contrato;
- Reajuste, revisão e repactuação;
- Formalização das alterações.
- Rescisão do contrato e sanções administrativas – como instruir o processo administrativo:
- Advertência;
- Multa (moratória e compensatória);
- Limites e execução das multas;
- Contraditório e ampla defesa.
- Acórdão TCU – análise de riscos e controles nas aquisições.

Mentoria
Este treinamento conta, ainda, com uma mentoria aos alunos via grupo exclusivo no WhatsApp, pelo
período de 30 dias corridos, após da data de realização do curso, para saneamento de dúvidas e
questões pertinentes à programação.

 (41) 3618-9954 / (41) 99551-4496
 contato@inovecapacitacao.com.br

CURSO ONLINE 100% AO VIVO

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS
DAS EMPRESAS ESTATAIS - TÉCNICAS,
ROTINAS E ORIENTAÇÕES PRÁTICAS PARA
A ATUAÇÃO DOS GESTORES E FISCAIS
CONFORME A LEI 13.303/16
 29 a 31 de agosto de 2022

 8:30 às 12:30

Programação geral

Data:
29 a 31 de agosto
de 2022

Horário:
das 8:30 às 12:30
(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
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 na modalidade online: - 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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