Curso
Contratações Públicas e a Nova Lei
de Licitações - Lei 14.133/2021
Regulamentações, Exigências do Controle e
Procedimentos de Implatação

O Curso
O novo marco regulatório das contratações públicas trouxe profundas alterações
na condução dos processos licitatórios, em especial quanto ao planejamento,
julgamento, fiscalização e execução dos contratos.Por outro lado, tanto a
publicidade (através do PNCP) quanto o controle das contratações (através dos
sistemas de fiscalização) passaram a adotar tecnologia de informação e política
de dados abertos.
Em função disso, este curso foi concebido para propiciar, tanto ao gestor quanto
aos técnicos e assessores, uma visão ampliada dos princípios e procedimentos
introduzidos pela lei 14.1333/2021, assim como as regras de transição entre a
antiga e ainda vigente Lei 8.666/93. Dessa feita, esta capacitação foi baseada na
mais moderna metodologia de controle público sendo realizada em formato de
oficina com resolução dos problemas, sendo ministrada para grupos reduzidos de
profissionais com orientação individualizada. Análise e solução das situações que
interferem na condução do processo de compras públicas.

Programação

Local
São Luís/MA

Período
19 a 24 /09/2022

Carga Horária
24H

quinta a sábado
08h às 18h/08h às 14h

Público alvo
Este curso destina-se à efetiva capacitação, técnica e jurídica dos agentes públicos e dos
profissionais envolvidos na condução do processo licitatório e, é recomendado, em especial,
para Presidentes e Membros de Comissões de Licitação, Pregoeiros; Assessores Técnicos e
Jurídicos; Ordenadores de despesa.

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

Protocolos Sanitários

Todos os participantes deverão se submeter aos seguintes 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

Destaques
Convivência dos regimes da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 14.133/2021
Novas modalidades de contratação e procedimentos auxiliares
Valor estimado da contratação e a pesquisa de preços
Controle e fiscalização das Contratações segundo a nova Lei de Licitações
A implementação do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas)

Nossos Monitores

Wherbeth Sousa

Jorge Lobo

Servidor – TRE-MA (efetivo), Ex-Coordenador de Licitações e Contratos do
-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.

Jorge Lobo é Auditor do TCE/MA, Mestrando em Direito (Análise Econômica
do Direito – Law Economics) foi Professor/Instrutor da Escola Superior do
Ministério Público, é professor Escola Superior de Controle Externo, Escola
de Gestão Municipal da Federação dos Municípios do Maranhão, foi
Professor dos Cursos de Graduação de Ciências Contábeis, Direito e
Administração e da Pós-graduação em Gestão pública e Auditoria,
atualmente, é instrutor do Instituto Estratégia. É membro efetivo do Instituto
Maranhense de Direito Administrativo – IMDAM, instrutor e Palestrante nas
áreas de Licitações, Contratos e Convênios, Auditoria, Licitações
Sustentáveis e, Formação do Controle Interno. No Tribunal de Contas do
Estado foi Coordenador da equipe especial de auditoria de gestão, Gestor
do Núcleo de Acompanhamento da Gestão Fiscal, Gestor Adjunto da
Unidade Técnica de Fiscalização, Gestor do Núcleo de Auditoria
Operacional.

Agenda
MÓDULO i: Da publicidade e CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES
Envio dos editais e contratos aos Órgãos de Controle, prazos de envio, dados essenciais, sancões cabíveis.
informaçãoes sigiliosas, denúncias e representações, acesso à informação. banco de dados, Portal Nacional
de Contratações, política de dados abertos. Normas e Regulamentações necessárias à implantação da Lei
14.133/2021.

MÓDULO II: DO PROCESSO LICITATÓRIO
1)Vigência da nova lei e das leis anteriores. Vacatiolegis. 2)Âmbito de aplicação da nova lei de licitações (Art.
1º - 4º); 3)Como ficam as licitações e contratos em andamento?; 4)Princípios (Art. 5º)
5)Definições (Art. 6º); 6)Agentes públicos (Art. 7º - 10)

MÓDULO III: DA CONTRATAÇÃO DIRETA
7)Do Processo licitatório (Art. 11 - 17); 8)Da Fase preparatória;
9)Instrução do Processo Licitatório (Art. 18 - 27); 10) Modalidades (Art. 28 - 32); 11) Critérios de julgamento (Art.
33 - 39); 12) Disposições setoriais: a.compras (Art. 40 - 44); b.obras e serviços de engenharia (Art. 45 - 46);
c.serviços em geral (Art. 47 - 50); d.locação de imóveis (Art. 51); e.licitações internacionais (Art. 52); 13)
Divulgação do edital (Art. 53 - 54); 14) Apresentação de propostas e lances (Art. 55 - 58); 15) Julgamento (Art.
59 - 61); 16) Habilitação (Art. 62 - 70); 17) Encerramento (Art. 71)

MÓDULO IV: DOS INSTRUMENTOS AUXILIARES

18) Processo de contratação direta (Art. 72 - 73); 19) Inexigibilidade (Art. 74); 20) Dispensa (Art. 75); 21)
Alienações (Art. 76 - 77)

MÓDULO V: DISPOSIÇÕES GERAIS

22) Procedimentos auxiliares (Art. 78); 23) Credenciamento (Art. 79)
24)
Pré-qualificação
Prof.
Leandro Cortes(Art. 80); 25) Procedimento de manifestação de interesse (Art. 81); 26) Sistema de
Registro de Preços (Art. 82 – 86); 27) Registro Cadastral (Art. 87 - 88)
(Art. 174 - 176); 44) Alterações legislativas (Art. 177 - 180); 45) Disposições finais e transitórias (Art. 181 - 195)

Investimento
Inscrição: R$ 2.450,00 por participante

Benefícios
Digital

KIT PROTEÇÃO

Decisões e Acórdãos
dos Tribunais

Plantão tira-dúvidas
com os professores

Máscaras
Descartáveis

Álcool
Gel 70%

Pagamento

Pague com Pix

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
Chave Pix

39972842000140

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

Informações e Inscrições
www.institutoestrategia.com.br
estrategia.inst@gmail.com
(98) 82454107

(98) 3012-8526

redes sociais
@instituto_estrategia

instituto estrategia

