CURSO PRESENCIAL

CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES
E CONTRATOS: UMA ANÁLISE TEÓRICA E
PRÁTICA DAS PRINCIPAIS MUDANÇAS TRAZIDAS
PELA LEI N.º 14.133/2021
 15 e 16 de agosto de 2022  8:30 às 12:30 - 13:30 às 17:30
 Curitiba - PR

Apresentação
A Lei 14.133/2021 estabeleceu um novo marco legal para as licitações e contratações públicas nacionais,
abordando temas fundamentais às três esferas de governo: União, estados e municípios.
Com o objetivo de substituir a Lei de Licitações (Lei 8.666/93), a Lei do Pregão (Lei 10.520/02) e o Regime
Diferenciado de Contratações - RDC (Lei 12.462/11), a Lei 14.133/2021 tratou de todo o processo de
contratação pública desde a fase do planejamento.
Entre outras medidas, tipiﬁcou infrações relacionadas a licitações, disciplinou atribuições e
responsabilidades dos agentes públicos engajados nas principais funções do processo de contratação
pública, tratou de temas como o controle das contratações, meios alternativos para a resolução de
controvérsias nas contratações e expressamente disciplinou atribuições para ﬁscais de contrato.
A Nova Lei inovou também ao priorizar a virtualização dos procedimentos, estabelecendo o formato
eletrônico como regra para as contratações públicas e determinando que os atos nas licitações sejam
preferencialmente digitais, produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico.
Após sua edição, a Nova Lei de Licitações foi regulamentada por diversos normativos complementares e
há previsão de que muitos outros ainda estão por vir.
Podemos aﬁrmar, com certeza, que as licitações já mudaram e muitas mudanças ainda estão por
vir. E você, já está preparado para estes novos tempos?
Sempre atenta às necessidades dos agentes públicos, a Inove identiﬁcou o tema Nova Lei de Licitações
como um dos principais temas de interesse daqueles que atuam na Administração Pública ou que com
ela mantém relacionamento e por isso preparou um curso completo no qual serão apresentadas todas
as inovações trazidas pela Lei 14.133/2021.
Nesta nova turma, o curso apresentará toda a teoria pertinente à Nova Lei, as normas que a
regulamentaram emitidas ao longo de 2021 e 2022 com foco em apresentar soluções para os desaﬁos
práticos que já tem sido enfrentados pelos agentes públicos que atuam com licitações e contratos
administrativos.
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Apresentação
Lembrando que a Lei 14.133/2021 está vigente e aplicável (art. 191 c/c art. 193, inc. II e art. 194), e que, em
breve, estarão deﬁnitivamente revogadas a Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 10.520/2002, é essencial e urgente
compreender a Nova Lei de Licitações e, principalmente, seus impactos práticos (imediatos e futuros)
para as rotinas de trabalho.

Objetivo
Capacitar agentes públicos e demais interessados quanto às inovações trazidas pela Lei 14.133/2021 – a
Nova Lei de Licitações, com enfoque nas diferenças em relação à legislação precedente e destaque para
os impactos da nova legislação e de seus regulamentos às atividades práticas relacionadas às
licitações e contratações públicas no âmbito da Administração.

Destaques do curso


Governança das contratações



Planejamento das contratações e seus principais instrumentos (ETP, TR, projeto básico e executivo)



Contratações diretas: dispensa e inexigibilidade (hipóteses da NLLC e seus requisitos



Pregão eletrônico (Deﬁnições essenciais, fase externa, prática com operacionalização
do Comprasgov.)



Recurso no pregão



Fase contratual (prazos, alterações, reequilíbrio e garantias)



Fiscalização contratual (designação do ﬁscal, tipos de ﬁscalização)



Responsabilização da equipe de ﬁscalização e muito mais!

Professor
Vinicius Geronasso
Administrador especializado em licitações e contratos administrativos. Servidor público há 10
anos na esfera Federal, atualmente, como Diretor da Diretoria de Materiais e Patrimônio da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Atua na área de contratações públicas, em
funções de planejamento, gestão, contratos, pregoeiro, presidente de comissão de licitação,
atualmente também responsável por Patrimônio e Almoxarifado da Universidade.
Especialização em Docência do Ensino Superior. Mestrando em Administração Pública pela
UTFPR.
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Conteúdo programático
1. Introdução:
1.1 Noções Gerais do Procedimento de Contratação Pública
1.1.1 Fase interna: o planejamento da contratação (fase preparatória);
1.1.2 Fase externa: a seleção do fornecedor;
1.1.3 Execução contratual: a entrega do objeto contratado.
1.2 Princípio do Planejamento na Nova Lei de Licitações e Contratos;
1.3 Objetivos do Processo Licitatório;
1.4 Governança das Contratações Públicas;
1.5 Documento de Oﬁcialização (Formalização) da Demanda. (com modelos)
2. Estudos Técnicos Preliminares:
2.1 Conceito de ETP (e demais conceitos relevantes);
2.2 A evolução normativa dos ETP: da Lei 8.666/93 à Lei 14.133/21;
2.3 Os ETP já digitais;
2.4 Elementos dos Estudos Técnicos Preliminares
2.4.1 Descrição da necessidade da contratação;
2.4.2 Descrição dos requisitos da contratação;
2.4.3 Levantamento de mercado;
2.4.4 Descrição da solução como um todo;
2.4.5 Estimativa das quantidades a serem contratadas;
2.4.6 Estimativa do valor da contratação;
2.4.7 Justiﬁcativa para o parcelamento ou não da solução;
2.4.8 Contratações correlatas e/ou interdependentes;
2.4.9 Alinhamento entre a contratação e o planejamento estratégico;
2.4.9.1 Plano Anual de Contratações.
2.4.10 Resultados pretendidos;
2.4.11 Providências de adequação do órgão ou entidade;
2.4.12 Impactos ambientais e medidas de tratamento;
2.4.13 Conclusão sobre a viabilidade e a razoabilidade da contratação.
2.5 Elementos obrigatórios x Elementos opcionais;
2.6 Exceções à elaboração dos ETP.
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3. Termo de Referência, Projeto Básico ou Anteprojeto:
3.1 Diferença entre eles e aplicabilidade;
3.2 Conceito de TR
3.3 Elementos do Termo de Referência:
3.3.1 Deﬁnição do objeto;
3.3.2 Fundamentação da contratação;
3.3.3 Descrição da solução como um todo;
3.3.4 Requisitos da contratação;
3.3.5 Modelo de execução do objeto;
3.3.6 Modelo de gestão do contrato;
3.3.7 Critério de medição e de pagamento;
3.3.8 Forma e critério de seleção do fornecedor;
3.3.9 Estimativa do valor da contratação;
3.3.10 Adequação orçamentária.
3.4 A evolução normativa do TR: da Lei 8.666/93 à Lei 14.133/21;
4. Contratação Direta conforme a Nova Lei de Licitações - Dispensa e Inexigibilidade
4.1 Dispensa de Licitação
4.1.1 Deﬁnição (Dispensa Eletrônica)
4.1.2 Quais áreas são passíveis de Dispensa
4.1.3 Quem é o responsável
4.1.4 Exigências legais
4.1.5 Fundamentação Técnica e Jurídica
4.1.6 Tramitação de uma Dispensa
4.2 Inexigibilidade de Licitação
4.2.1 Deﬁnição
4.2.2 Tipos de Inexigibilidade
4.2.3 O que é fornecedor exclusivo (como comprovar?)
4.2.4 Descrição de Serviço Técnico singular e Notória especialização
4.2.5 Contratação artística
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5. O Pregão Eletrônico
5.1 Deﬁnições
5.1.1 A escolha da modalidade:
5.1.2 Bens e serviços comuns
5.1.3 Obrigatoriedade do pregão
5.1.4 Transferências voluntárias sob a ótica dos órgãos de controle
5.1.5 Competências, atribuições e responsabilidade
5.1.6 O pregão na nova lei de licitações
5.2 Fase externa do Pregão Eletrônico:
5.2.1 Prazos para pedidos de esclarecimentos e impugnações
5.2.2 Análise de Conformidade: critérios, desclassiﬁcação
5.2.3 Análise de Propostas: área técnica, desclassiﬁcação, amostras e anexos
5.2.4 Habilitação: documentação, critérios, prazos (ME/EPP), inabilitação
5.2.5 Requisitos da Fase recursal
5.2.6 Possibilidade de orçamento sigiloso
5.2.7 Saneamento de propostas, motivação e a Lei n.º 13.655/2018
5.2.8 Sanções no Pregão Eletrônico
5.3 Prática
5.3.1 Operacionalidade das principais funções do Comprasnet
5.3.2 Incluir uma Licitação Tradicional;
5.3.3 Incluir Item – Passo a passo;
5.3.4 Simulação de Sessão Pública do Pregão Eletrônico (fase a fase)
5.3.5 Realização da Sessão Pública do Pregão;
5.3.6 Análise de Propostas;
5.3.7 Habilitar Fornecedores;
5.3.8 Encerramento da Sessão Pública;
5.3.9 Ata de Pregão; Fase Recursal;
5.3.10 Acompanhar Registro das Razões e Contrarrazões; Análise e Decisão de Recurso;
5.3.11 Decisão do Pregoeiro;
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6. Contrato
6.1 Elaboração do contrato, obrigatoriedades e execução
6.2 Prazos
6.3 Alterações contratuais
6.4 Limites legais
6.5 Índice e Reequilíbrio
6.6 Garantia
7. Fiscalização
7.1 Fundamento legal
7.2 Critérios para indicação e designação: capacitação, demais atribuições, volume de contratos e
recusa da indicação e da designação;
7.3 Acompanhamento de contrato
7.4 Fiscalização da execução do contrato
7.5 Fiscalização Administrativa: ﬁscalização das obrigações trabalhistas e previdências para prevenir
a responsabilidade da administração nos contratos de terceirização de serviços contínuos:
7.6 Fiscalização inicial: análise documental e procedimentos a serem realizados pela contratada;
7.7 Fiscalização diária, mensal, periódica e por amostragem: conduta da ﬁscalização face a eventos
e obrigações trabalhistas, documentos fornecidos pela contratada para ﬁns de recebimento
provisório e pagamento e respectiva análise;
7.8 Fiscalização no encerramento ou rescisão contratual: análise documental e procedimentos a
serem adotados pela ﬁscalização.
7.9 Fiscalização Técnica: rotina de aferição da qualidade e quantidade de materiais e recursos
humanos aplicados na execução do serviço;
7.10 Fiscalização Setorial: acompanhamentos dos aspectos técnicos ou administrativos do contrato;
8. Penalidades
9. Rescisão de contrato
10. Responsabilização da equipe de ﬁscalização
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Informações gerais





Curitiba - PR
15 e 16 de agosto de 2022
8:30 às 12:30 - 13:30 às 17:30
16 horas de capacitação

Incluso:
Material didático exclusivo Inove;
Apostila e Material Complementar dos Professores;
Pasta executiva, caneta, lápis e marca texto;
Certiﬁcado de Capacitação e Aperfeiçoamento Proﬁssional;
4 Coffee-Breaks.

Investimento
Plano individual
R$ 3.190,00 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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