
 

Este  cu r so  v i sa  capac i ta r  o  “Agente  de  Cont ra tação”  como es tá  def in ido  no  inc i so  LX I

do  a r t .  6 º  como “pessoa  des ignada pe la  auto r idade competente ,  en t re  se rv idores

efet i vos  ou  empregados  púb l icos  per tencentes  aos  quadros  permanentes  da

Admin i s t ração Púb l ica ,  para  tomar  dec i sões ,  acompanhar  o  t râmi te  da  l i c i tação ,  dar

impu l so  ao  p roced imento  l i c i ta tó r io  e  executar  qua i squer  out ras  a t i v idades

necessár ias  ao  bom andamento  da  l i c i tação” .  

       Dessa  fo rma,  nesse  Curso  t raçamos  um panorama gera l  sobre  as  p r inc ipa i s

a l te rações  t raz idas  pe la  nova  le i  de  L ic i tações  n° 14 . 133/21  sanc ionada no  d ia  1 º  de

abr i l  de  2021 ,  tendo em v i s ta  sua  ex tensão  e  complex idade.

Formação de Agentes
de Contratação

Curso

O Curso

Programação

CARGA HORÁR IA
24 HORAS

Conforme artigo
6º, inciso LX da
Lei 14.133/2021

Loca l
Ins t i tu to  Es t ra tég ia

São Lu í s/MA

Per íodo
06  A  08/06/2022

segunda/terça/quar ta

manhã:  08h  às  18h
ta rde :  14h  às  18h

NOVA LEI DE
LICITAÇÕES



Pregoeiros, Presidentes e Membros de Comissão de Licitação, assessores
jurídicos, controladores internos e demais servidores municipais envolvidos no
processo de compras e serviços que tenham interesse em se qualificar para o
desempenho das funções essenciais à execução das compras públicas.

Público alvo

Formato do Curso
Treinamentos em formato de oficina com resolução de problemas; Grupos reduzidos de alunos
com orientação individualizada; Análise e solução das situações que interferem na condução
do processo.

Protocolos Sanitários
Utilização de álcool gel, manutenção do limite de distanciamento social e uso de
máscaras de proteção conforme determinado pelo decreto nº 35.746/2020 

Para Oficinas no formato semipresencial será distribuído aos participantes kit individuais
com caneta, álcool gel 70% e máscara descartável

As aulas serão ministradas em grupos reduzidos e obedecendo todo o protocolo de
distanciamento e uso de equipamentos de segurança



Ao final do curso os participantes estarão Habilitados para: Exercerem o
cargo de agente de contratações conforme Lei nº 14.133/2021; Compor a
Comissão de Contratação; Planejar a licitação, realizar a sessão pública
e coordenar as tarefas da equipe de apoio;

Destaques

Nossos Monitor
Servidor Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão – TRE-MA
(efetivo), Coordenador de Licitações e Contratos do Tribunal de
Justiça do Maranhão -TJMA (comissionado), Bacharel em Direito
com OAB, Pós-graduado nas especialidades Direito
Administrativo e Gestão Pública, Oficial da Reserva do Exército
(R/2), Professor e Diretor do Núcleo de Capacitação em
Licitações e Contratos Administrativos do Instituto Estratégia. Foi
Chefe da Seção de Gestão de Contratos – SEGEC/TRE-MA;
Presidente da Comissão Permanente de Apoio à Gestão de
Contratos de Serviços Continuados – COPAC/TRE-MA; Pregoeiro
Oficial do TRE-MA e do TJMA, Professor Convidado da Escola da
Magistratura Maranhense – ESMAM.Wherbeth Sousa



 1.  Os agentes de contratação na nova lei de licitações:
a. o pregoeiro – o agente de contratação na modalidade pregão;
b. a gestão por competência – definição do servidor para atuar nas diferentes etapas do ciclo
de contratação.
c. o plano de capacitação dos agentes de contratação;
2.  Aplicação da lei e as definições que irão nortear a atuação dos agentes de contratações;
3.  A contratação integrada e semi-integrada, a matriz de risco, o contrato de eficiência e o
Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI;
4.  As modalidades de licitação na nova lei – entra o diálogo competitivo, saem o convite e a
tomada de preços;
5.  Modalidades – a inversão entre julgamento e habilitação e o deslocamento do recurso;
6.  Modalidades – a detalhamento da Tramitação de Cada Modalidade;
7.  Estudos Técnicos Preliminares, Termo de Referência, Projetos Básico e outros Projetos;
8.  Os critérios de julgamento – destaque para o maior retorno econômico – a contratação;
9.  Orçamento estimado e sigiloso – disposições sobre a pesquisa de mercado;
10. O julgamento e a (in) exequibilidade das propostas;
11. As Garantias – Disposições Específicas sobre o Seguro-Garantia;
12. A divulgação das licitações – o portal nacional de compras públicas – obrigatoriedade de
divulgação das contratações;
13. disposições sobre as compras e serviços;
14. As Contratações Diretas – Algumas das Hipóteses de Dispensa e as Inexigibilidades de
Licitações;
15. A duração dos contratos – a vigência de contratos de serviços e fornecimento continuados;
16. As prerrogativas da administração pública – as alterações contratuais;
17. A extinção dos contratos – casos de rescisão;
18. Os meios alternativos de solução de controvérsias – a conciliação, a mediação, o comitê de
resolução de disputas e a arbitragem;
19. As regras sobre a aplicação das sanções – declaração de inidoneidade e impedimento de
licitar e contratar;
20. A vigência da nova lei de licitações e das leis n.º 8.666/93, n.º 10.520/02 e n.º 12.462/2011.

Ementa



Inscrição: R$ 2.450,00 por participante

Informações e Inscrições

Condições Gerais.
1. O certificado será emitido e enviado em até 02 dias após a última aula online (webinário). 2. Para emissão do certificado será
verificada a frequência de no mínimo 75% de participação pelo acesso de login e senha individualizados no sistema por
inscrição/aluno; 3. Após a confirmação do pagamento o inscrito receberá uma senha individual e não compartilhável de acesso à
sala virtual com direito a um único acesso por aula; 4. É vedada a captação de som ou imagem das aulas, bem como o seu
compartilhamento por qualquer meio ou mídia; 5. O Instituto Estratégia reserva-se o direito de cancelar unilateralmente a
realização do curso ou, ainda, reagendar data/horários de realização, comprometendo-se a informar antecipadamente os inscritos,
o que não caracterizará infração administrativa ou civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou reparação (material e
moral); 6. Para inscrição por empenho solicitar dados bancários e documentação pelo e-mail: estrategia.inst@gmail.com

redes sociais

(98) 3014-4107

@instituto_estrategia

instituto estrategia

O pagamento das inscrições deverá ser efetuado em nome de
ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, CNPJ
39.972.842/0001-40, na seguinte conta bancária: Caixa
Econômica Federal – Ag. 3958 0003 c/c 00003617-1

Pague com Pix
 
 
 
 
 
 

Chave Pix
39972842000140

Pagamento

Investimento

estrategia.inst@gmail.com

98 82454107

www.institutoestrategia.com.br

Benefícios

Decisões e Acórdãos
dos Tribunais

Plantão tira-dúvidas
com os professores

KIT PROTEÇÃO

Máscaras
Descartáveis Álcool

Gel 70% 


