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SEMANA NACIONAL
SOBRE A NOVA LEI
DE LICITAÇÕES

20, 21, 22, 23 E 24 DE JUNHO 2022
VITÓRIA, ESPÍRITO SANTO

PALESTRAS E OFICINAS,
DIRETO AO PONTO, SOBRE A NOVA LEI DE

LICITAÇÕES E CONTRATOS.

esafiescola

www.esafionline.com.br/semananovalei

FAÇA SUA INSCRIÇÃO AGORA:



SEMANA NACIONAL
SOBRE A NOVA LEI
DE LICITAÇÕES

20, 21, 22, 23 e 24 DE JUNHO 2022

VITÓRIA/ES 

Todos os responsáveis pelas 

Contratações Públicas; Agentes de 

contratação; Pregoeiros; 

Membros das Comissões de 

contratação; Setor de Licitações e 

de Planejamento; Profissionais do 

Setor de Compras; Assessores e 

Procuradores Jurídicos; Gestores 

e Fiscais de Contratos, Auditores e 

Controladores Internos, 

Secretários, Ordenadores de 

Despesas, Gestores e todos 

aqueles que atuam nas Compras, 

nas Licitações ou nos Contratos 

Administrativos.

02esafiescola
(27) 3224-4461

(27) 98178-2266
esafi@esafi.com.br

Publicada em 1º de abril de 2021, a Lei nº 14.133 

inaugura um novo marco paras as contratações 

públicas nacionais, consolidando, em um único 

diploma, disposições da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 

10.520/02 (Lei do Pregão) e a Lei nº 12.462/2011 – RDC, 

além de normatizar entendimentos jurisprudenciais 

do Tribunal de Contas da União – TCU em matéria de 

licitações e contratos.

A Lei nº 14.133/2021 será obrigatória para todos os 

Poderes e entes da federação, sendo necessária que 

em 2023 todas as adaptações e regulamentações 

estejam realizadas e sejam aptas para dotar a Lei de 

plena eficácia no campo das contratações públicas.

Para uma aplicação eficiente, é importante que se 

conheça a Lei, suas inovações e todo seu potencial de 

impactar no processo de contratação pública. 

Por isso, a SEMANA NACIONAL SOBRE A NOVA LEI 

DE LICITAÇÕES E CONTRATOS trouxe um conteúdo 

abrangente e sistemático sobre a Lei nº 14.33/2021, 

contando a programação em exposições teóricas e 

práticas que abordam desde o planejamento da 

contratação, o procedimento licitatório e os 

procedimentos auxiliares, até a execução contratual, 

munindo os participantes de amplos conhecimentos 

para a regular aplicação e utilização da Lei nº 

14.133/2021.

INSCRIÇÕES EM:

O EVENTO: QUEM DEVE
PARTICIPAR DO
EVENTO?

Carga Horária: 35 horas

HOTEL COMFORT SUÍTES VITÓRIA

Avenida Saturnino de Brito, 1327

Praia do Canto, Vitória-ES,  CEP 29055-180

Contato: (27) 3183-2500

Caso deseje se hospedar no hotel onde será 

realizado o curso, identifique-se como aluno 

Esafi no ato da reserva.

Apto. Single: R$ 280,00

Apto. Duplo: R$ 330,00

Obs: Acréscimo de 5% de ISS

CARGA HORÁRIA
& LOCAL

www.esafionline.com.br/semananovalei



SEMANA NACIONAL
SOBRE A NOVA LEI
DE LICITAÇÕES

20, 21, 22, 23 e 24 DE JUNHO 2022

VITÓRIA/ES 

02esafiescola
(27) 3224-4461

(27) 98178-2266
esafi@esafi.com.br

PROGRAMAÇÃO

SEGUNDA-FEIRA / PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA 20.06
08h00 às 08h30 - Credenciamento;

- Abertura08h30 às 08h45

12h00 às 14h00 - Almoço no restaurante no hotel (incluso na inscrição);

- PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA08h45 às 12h00

14h00 às 17h30 - GOVERNANÇA DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA:

17h30 - Fim do primeiro dia!

PROFª. Angelina Leonez

       Etapa preparatória nas contratações de acordo com a Lei nº 14.133/2021:

- Elaboração do Plano de Contratações Anual;

- Estudo Técnico Preliminar;

- Análise de Riscos;

- Aspectos básicos para Elaboração do Termo de Referência;

        Abordagem com uma visão teórica e prática do assunto.

     PROFª. Tatiana Camarão

• A importância da governança nas contratações públicas;

• Os mecanismos da governança;

• A liderança e a gestão por competência;

• A estratégia e necessidade de planos, programas, estruturas e processos;

• O controle e o monitoramento e gestão de risco;

• A necessidade de planejamento;

• As etapas do planejamento;

• Os documentos e procedimentos do planejamento.
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(27) 98178-2266
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PROGRAMAÇÃO

TERÇA-FEIRA / CONTRATAÇÃO DIRETA E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO21.06

12h00 às 14h00 - Almoço no restaurante no hotel (incluso na inscrição);

17h30 - Fim do segundo dia!

     PROFª. Christianne Stroppa

• Conceito;

• Processo de Contratação;

• Princípios;

• Objetivos;

• Procedimento Licitatório: 

regra / exceção;

• Edital: divulgação e modificações;

• Impugnação e Esclarecimento;

• Fase de apresentação de 

propostas e lances;

• Fase de julgamento;

• Negociação;

• Fase de habilitação;

• Fase recursal;

• Fase de homologação.

O processo de contratação direta:

• Completo e simplificado;

• Estudo Técnico Preliminar, 

Termo de Referência e Gestão 

de Risco na Contratação Direta;

• Dispensa de análise jurídica;

• Justificativa de preço;

• Razão da escolha do fornecedor.

     PROFª. Gabriela Pércio

     As contratações por dispensa e 

inexigibilidade na nova Lei:

• Contratações pelo valor;

• Contratações emergenciais;

• Locação de imóveis;

• Licitação deserta e fracassada;

• Contratação de fornecedor 

exclusivo;

• Contratação de profissional 

notoriamente especializado;

• Contratação de artista;

08h30 às 12h00 - PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

14h00 às 17h30 - CONTRATAÇÃO DIRETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES
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PROGRAMAÇÃO

QUARTA-FEIRA / OFICINAS22.06
                   - PESQUISA DE PREÇOS: DESTRINCHANDO A IN 65/202108h30 às 10h00

       PROF. Marcus Alcântara

• Lei 14.133/2021 e os procedimentos para a definição do preço referencial;

• Regulamentação da pesquisa de preços: IN 65/2021;

• Formalização da pesquisa;

• Prazo de duração da pesquisa de preços;

• Parâmetros: há prioridade entre os parâmetros?

• Quando realizar a pesquisa de preços?

• Metodologia para definição do preço de referência;

• Validade dos preços coletados;

• Número de cotações;

• Riscos na definição do preço de referência nas licitações;

• Sobrepreço, superfaturamento, jogo de planilha, jogo de cronograma, fracasso 

da licitação.

10h30 às 12h00                    - CONTRATOS DE EFICIÊNCIA NA PRÁTICA:

     PROFª. Renila Bragagnoli

      Evolução do contrato de eficiência: 

• A construção doutrinária; A remuneração variável na legislação;

• Lei nº 12.462/2011 - RDC;  Lei nº 13.303/2016 - Lei das Estatais;

     O contrato de eficiência na Lei nº 14.133/2021:

• Conceito;  Maior retorno econômico como critério de julgamento;

• Duração dos contratos;

      Remuneração variável:

• A expressão econômica do princípio da eficiência com a remuneração variável;

• Requisitos e forma de pagamento;

• Efeitos de não cumprimento da proposta;

      Boas práticas na utilização dos contratos de eficiência.



SEMANA NACIONAL
SOBRE A NOVA LEI
DE LICITAÇÕES

20, 21, 22, 23 e 24 DE JUNHO 2022

VITÓRIA/ES 

PROGRAMAÇÃO

QUARTA-FEIRA / OFICINAS22.06
12h00 às 14h00 - Almoço no restaurante no hotel (incluso na inscrição);

       PROF. Marcus Alcântara

• Manutenção das condições efetivas da proposta: uma previsão constitucional;

• Equilíbrio, desequilíbrio e reequilíbrio;

• Revisão, repactuação e reajuste;

• Marco inicial para a contagem dos prazos de reajuste e da repactuação;

• Contratos com prazo inferior a 12 meses x Direito a reequilíbrio econômico 

financeiro;

• Efeitos do reequilíbrio econômico financeiro – Retroatividade;

• Uso da Matriz de riscos no reequilíbrio dos contratos.

14h00 às 15h30                    - EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS

       PROF. Dawison Barcelos

• Aplicabilidade da lei nº 14.133/2021 nos municípios;

• Transição para o novo regime licitatório e contratual;

• Regulamentação local;

•  Uso de regulamentos federais.

16h00 às 17h30 - A IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI PELOS MUNICÍPIOS

17h30 - Fim do terceiro dia!

Coronavírus,
a prevenção é a

melhor solução!
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PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA / PREGÃO x DECRETO Nº 10.024/2019 23.06
                   - PREGÃO x DECRETO Nº 10.024/201908h30 às 12h00

       PROF. Dawison Barcelos

• Modalidades licitatórias;

• O papel do(a) pregoeiro(a);

• A (des)necessidade de regulamentação local;

• Perspectivas da regulamentação federal;

• Modos de disputa;

• Critérios de julgamento;

• Orçamento sigiloso. Impugnações e Esclarecimentos;

• Análise de Propostas;

• Habilitação;

• Recursos.

14h00 às 17h30                    - PROCEDIMENTOS AUXILIARES

     PROF. Dawison Bacelos

• Sistema de Registro de Preços (Parâmetros. IRP. Adesão, Limites para caronas;

• Utilização de Atas entre diferentes entes federativos;

• Ata x Contrato;

• Credenciamento (inexigibilidade de licitação, hipóteses legais);

• Procedimento de manifestação de interesse (PMI);

• Pré-qualificação:

• Objetiva;

• Subjetiva;

• Licitações restritas;

• Registro Cadastral.

12h00 às 14h00 - Almoço no restaurante no hotel (incluso na inscrição);

17h30 - Fim do quarto dia!
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PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA / O REGIME DE PENALIDADES E SANCIONADOR DA LEI24.06
                   - O REGIME CONTRATUAL NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E

CONTRATOS: Aspectos práticos da gestão e fiscalização contratual

08h30 às 12h00

       PROFª. Viviane Mafissoni

• Introdução e Conceitos fundamentais;

• Aspectos gerais da NLLC sobre a gestão e fiscalização de contratos;

• Prerrogativas da Administração;

• Segmentação das atividades de gestão e fiscalização;

• O procedimento de gestão e fiscalização de contratos;

• O papel do gestor e fiscal na aplicação de penalidades a contratado;

• Regulamentos; Jurisprudência aplicável; e Bibliografia. 

12h00 às 14h00 - Almoço no restaurante no hotel (incluso na inscrição);

                   - O REGIME SANCIONADOR NA NOVA LEI Nº 14.133/2021

       PROF. Anderson Pedra

• Finalidade da sanção e âmbito de aplicação das sanções na NLLCA;

• Condições de aplicabilidade de uma sanção;

• Princípios aplicáveis e a Lei 13.655/21 no âmbito das sanções no art. 5º  NLLCA;

• Existe um dever de aplicar sanção? Interesse públicos versus consensualidade.

• Existe discricionariedade na fixação da pena?

• Processo de responsabilização e suas competências à luz da NLLCA;

• Fases do procedimento administrativo sancionador;

• Infrações em espécie (art. 155); Sanções em espécie e dosimetria (art. 156);

• Aspectos normativos e controvertidos: Lei 8.666, Lei 10.520 e Lei 14.133;

18h15 - Fim do quinto e último dia!

                   - ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO17h45 às 18h15

14h00 às 17h30
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INSTRUTORES

PROFª. RENILA BRAGAGNOLI

Advogada da CODEVASF, empresa pública federal vinculada ao 

Ministério do Desenvolvimento Regional desde 2009. Atualmente 

ocupa o cargo de Gerente da Procuradoria Jurídica da Empresa 

de Planejamento e Logística – EPL, empresa estatal federal 

vinculada ao Ministério da Infraestrutura. Mestranda em Direito 

Administrativo e Administração Pública pela Faculdade de 

Direito da Universidade de Buenos Aires – UBA e pós-graduada 

em Políticas Públicas, Gestão e Controle da Administração pelo 

IDP/DF.

PROFª. ANGELINA LEONEZ

Especialista em Gestão Pública e Gestão Estratégica de Pessoas. 

Pós-graduanda em Licitações e Contratos. Graduada em 

Administração pela UFRN. Servidora do Ministério da Ciência 

Tecnologia e Inovações – MCTI, atuando como Pregoeira e 

Coordenadora de Licitações, Compras e Contratos. Autora de 

artigos sobre o tema Planejamento das Contratações, dentro 

outros, e palestrante na área de contratações públicas.

PROF. MARCUS ALCANTARA

Bacharel em Ciências Contábeis pela UFS. Pós-graduado em 

Perícia Contábil pela Fundação Cairu, BA. Pós-graduado em 

Gestão Estratégica de Pessoas pela  FANESE. Pós-graduado em 

Licitações e Contratos pela FAMA/SE. Sec. de Auditoria do TRT da 

20ª Região. Membro do Comitê de Governança do SIAUD-Jud. 

Professor da Pós-Graduação da FAMA/SE e do MBA em Licitações 

e Contratos Adm. da Faculdade Baiana de Direito/BA e do Centro 

de Estudos Renato Saraiva/PE. 
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INSTRUTORES

PROFª. TATIANA CAMARÃO

Graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais  

e mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. 

Atualmente é Vice-presidente do Instituto Mineiro de Direito 

Administrativo - IMDA, professora de Pós-graduação na PUC/MG. 

Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito 

Administrativo, atuando principalmente nos seguintes temas: 

licitação, contratos administrativos, Compliance, servidor 

público e processo administrativo.

PROFª. CHRISTIANNE STROPPA

Assessora de Controle Externo no Tribunal de Contas do 

Município de São Paulo. Professora Doutora e Mestre pela 

PUC/SP. Advogada especialista em Licitações e Contratos 

Administrativos Membro associado do Instituto Brasileiro de 

Direito Administrativo – IBDA, do Instituto de Direito 

Administrativo Paulista – IDAP e do Instituto dos Advogados de 

São Paulo – IASP. Autora de diversos artigos e palestrante na área 

da contratação pública.

PROF. ANDERSON PEDRA

Advogado e Consultor (Anderson Pedra Advogados). Procurador 

do Estado do Espírito Santo. Pós-doutor em Direito (Universidade 

de Coimbra). Doutor em Direito do Estado (PUC-SP). Professor de 

Direito Constitucional e Administrativo da FDV/ES. Membro do 

Instituto Brasileiro de Estudos Constitucionais e da Comissão de 

Estudos Constitucionais da OAB/ES. Autor de diversas obras e 

trabalhos jurídicos;
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INSTRUTORES

PROFª. GABRIELA PÉRCIO

Advogada especializada em Direito Administrativo. Mestre em 

Gestão de Políticas Públicas. Foi servidora do Tribunal de 

Contas/PR durante 2 anos. Vice-Presidente do INCP. Membro 

associado do IDASAN. Professora dos cursos de Pós-Graduação 

em Licitações e CERS/PE, do IGD/GO, da EMD/MG e da Fac. Pólis 

Civitas/SC. Autora da obra “Contratos Administrativos – Manual 

para Gestores e Fiscais e Coordenadora da obra “Inteligência e 

Inovação em Contratação Pública”. Atua com capacitação de 

agentes públicos desde 2004.

PROFª. VIVIANE MAFISSONI

Advogada; Especialista em Direito Público; Analista de Projetos e 

Políticas Públicas do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do 

Sul, trabalhando com licitações e contratos desde 2010; 

atualmente cedida ao Governo Federal como Chefe de Compras 

Centralizadas na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – 

EBSERH/MEC, autora de artigos e palestrante na área de compras 

públicas; pesquisadora na área de infrações e sanções de 

licitantes e contratados.

PROF. DAWISON BARCELOS

Advogado. Servidor do TCU onde exerceu a atividade de Pregoeiro 

e atualmente integra a Consultoria Jurídica do órgão. Membro da 

Associação Portuguesa da Contratação Pública e da “Red 

Iberoamericana de Contratación Pública”. Membro fundador e 

atual Secretário-Geral do INCP. Mestrando em Direito Adm. pela 

Universidade de Lisboa. Especialista em Direito Público e em 

Contratos Adm. pela Universidade de Coimbra. Criador do portal 

“O Licitante” (@olicitante) nas redes sociais.
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INVESTIMENTO

R$ 4.690,00 até 22 de Abril de 2022;

Incluso: Participação nos 5 dias de evento, almoço no restaurante do 

hotel, coffee-break, kit do participante e certificado de participação;
1º LOTE

R$ 4.990,00 até o limite de vagas;

Incluso: Participação nos 5 dias de evento, almoço no restaurante do 

hotel, coffee-break, kit do participante e certificado de participação;
2º LOTE

FORMAS DE PAGAMENTO

O pagamento poderá ser realizado por meio de boleto ou transferência bancária para as 

seguintes contas:

BANCO DO BRASIL: 

Agência: 0021-3

Conta Corrente: 104154-1

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: 

Agência: 1564

Conta Corrente: 908-8 | Operação: 003

MAIS INFORMAÇÕES

Telefone: (27) 3224-4461 | WhatsApp: (27) 98178-2266

E-mail:  |  esafi@esafi.com.br www.esafi.com.br

www.esafionline.com.br/semananovalei

FAÇA SUA INSCRIÇÃO AGORA:

SEMANA NACIONAL
SOBRE A NOVA LEI
DE LICITAÇÕES
20 A 24 DE JUNHO 2022 - VITÓRIA/ES 

http://esafi@esafi.com.br
http://www.esafi.com.br
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DESAFIOS 
PRÁTICOS PARA A 
APLICAÇÃO DA LEI 
Nº 14.133/2021
40 temas aplicados sobre 
planejamento, condução 
e julgamento da licitação, 
contratação direta e 
execução dos contratos

Local: Brasília/DF
Data: 23 a 25 de maio

O Curso:

A aplicação segura do novo regime de licitação e contratos, Lei nº 14.133/2021, e dos atos 
regulamentares já editados envolve a necessidade de capacitar e preparar os agentes responsáveis 
para dar conta do desafio de interpretar esse novo regime e fazer as escolhas mais eficientes.

Em breve, completaremos um ano desde a entrada em vigor da nova Lei. São profundas e muitas as 
novidades. Quem atua com contratações públicas deve iniciar os estudos sobre esse novo regime. 
Para quem já começou, agora é preciso traçar um plano de capacitação. É importante aproveitar 
o período de convivência entre o antigo e o novo regime para experenciar e amadurecer. Esse 
prazo vai transcorrer rapidamente. Então, não deixe para a última hora: comece já a se preparar e a 
aprofundar seus estudos. 

SEMINÁRIO PRESENCIAL
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Selecionamos 40 assuntos fundamentais que serão enfrentados e deverão ser solucionados no 
dia a dia do planejamento e do julgamento das licitações, as principais hipóteses de dispensa de 
licitação e vários casos relacionados à execução e fiscalização dos contratos de compras e serviços, 
de acordo com a Lei nº 14.133/2021.

Uma visão ampla e com enfoque aplicado para os temas mais relevantes das contratações de 
compras e serviços!

Mais do que nunca, a Zênite está ao lado da Administração Pública para preparar os agentes 
públicos responsáveis pelas licitações e pelos contratos. A marca Zênite é garantia de segurança e 
resultado de sua capacitação!

CREDENCIAMENTO

No primeiro dia do 
evento a partir   
de 07h30.

CARGA HORÁRIA

24 horas

HORÁRIOS

Entrada: 08h30

Almoço: 12h30 às 14h00

Término: 18h00

PROGRAMAÇÃO:
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Motivos para participar deste Seminário:

Conhecer novidades, alterações e polêmicas a respeito de pontos fundamentais e 
práticos da nova Lei relacionados com o planejamento e o julgamento das licitações, 
com dispensa de licitação e com a execução dos contratos de compras e serviços.

Conhecer boas práticas e preparar-se para aplicar de modo seguro o novo regime das 
contratações públicas.

Conhecer os entendimentos do TCU e do Judiciário que devem guiar a interpretação 
e a aplicação da nova Lei.

Estudar e debater, com grandes especialistas no assunto, as principais novidades e 
alterações nas licitações e nos contratos de compras e serviços.

Quem deve participar?

PREGOEIROSAGENTE DE 
CONTRATAÇÃO

EQUIPE  
DE APOIO

AGENTES 
PÚBLICOS  

ENVOLVIDOS EM 
LICITAÇÕES

Este Seminário seguirá as medidas de prevenção da Covid-19, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas pelas autoridades locais quanto à realização de eventos presenciais.

Serão observadas, entre outras: a capacidade máxima permitida para o local, a disponibilização de 
álcool, a utilização e recomendação de uso de máscara.

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA:
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Destaques do conteúdo:

DESAFIOS PRÁTICOS DO PLANEJAMENTO E JULGAMENTO 
DAS LICITAÇÕES, INSTRUÇÃO DE HIPÓTESES DE DISPENSA E 
DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DE COMPRAS E SERVIÇOS

Definição entre o regime anterior e o novo regime – O que deve guiar essa escolha? 

Agentes responsáveis pelos processos de contratação – Atribuições, perfil, segregação de funções, 
Responsabilização e LINDB 

Planejamento das contratações: etapas, decisões e documentos (ETP, TR e gestão de riscos) 

Escolha da modalidade, critérios de julgamento e modos de disputa

Fluxo do procedimento da concorrência e do pregão e o saneamento de vícios no julgamento 
(documentos de habilitação e proposta e planilha de preços)

Dispensa de licitação: enquadramento, boas práticas e a instrução segura das dispensas pelo valor, por 
emergência, deserta e fracassada

Execução, fiscalização e gestão dos contratos de compras e serviços

José Anacleto Abduch Santos
Procurador do Estado do Paraná. Advogado especialista em contratações públicas. Mestre e 
doutor em Direito Administrativo pela UFPR. Professor de Direito Administrativo do Centro 
Universitário Curitiba (UniCuritiba). Exerceu cargos e funções de Diretor-Geral da Procuradoria-
Geral de Estado do Paraná; Procurador-Geral do Estado Substituto; Coordenador do Curso de 
Graduação em Administração Pública da UniBrasil; Presidente dos Conselhos de Administração 
e Fiscal da Paranaprevidência; e Presidente de Comissões Especiais e Permanentes de 
Licitação no Estado do Paraná. Membro das Comissões de Gestão Pública e Infraestrutura da 
OAB/PR e da Comissão Especial de Direito Administrativo da OAB Federal. Autor das obras 
Contratos administrativos: formação e controle interno da execução – com particularidades dos 
contratos de obras e serviços de engenharia e prestação de serviços terceirizados; Contratos de 
concessão de serviços públicos: equilíbrio econômico-financeiro; e Licitações e o Estatuto da 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Coautor das obras Comentários à Lei nº 12.846/2013: 
Lei Anticorrupção; e Lei das Estatais: comentários ao regime jurídico licitatório e contratual da Lei 
nº 13.303/2016. Autor de vários artigos jurídicos.

Ricardo Alexandre Sampaio
Advogado. Consultor na área de licitações e contratos. Foi Diretor Técnico da 
Consultoria Zênite. Integrante da Equipe de Redação das Soluções Zênite e da Equipe 
de Consultores Zênite. Colaborador da obra Lei de licitações e contratos anotada (6. ed. 
Zênite, 2005). Autor de diversos artigos jurídicos.

Conheça os professores:
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Programa completo:

Aulas 1 e 2
Dias 23 e 24 de maio

Professor: Ricardo Alexandre Sampaio

DESAFIOS PRÁTICOS DA APLICAÇÃO DA NOVA 
LEI; AGENTES RESPONSÁVEIS; ETAPAS, DECISÕES 
E DOCUMENTOS DO PLANEJAMENTO  

01  Orientações para a escolha do regime da Lei nº 8.666/1993 X Lei nº 14.133/2021 para que o período de convi-
vência seja muito bem aproveitado

02  A entrada em operação do PNCP e a manutenção das dúvidas e dificuldades, especialmente para órgãos e 
entidades “não Sisg” – Orientação recente do TCU

03  As várias regulamentações previstas na nova Lei e os impactos práticos – Recepção de regulamentos vigentes, 
o que pode ser disciplinado em edital e os temas com eficácia limitada 

04  Agentes responsáveis: agente de contratação, pregoeiro, comissão e banca julgadoras, equipe de apoio, setor 
requisitante, assessorias jurídica e fiscal, gestor e autoridade – Competências

05  Requisitos para a nomeação dos agentes, segregação de funções e a reserva do possível

06  Responsabilidade dos agentes por ações e omissões, erro grosseiro e orientações atuais do Judiciário e do TCU

07  Etapas do planejamento e os documentos que precisam ser formalizados 

08  Plano de Contratações Anual – O que é, qual importância e os pontos mais importantes do Decreto nº 
10.947/2022

09  Prioridade para a centralização e a padronização das contratações – Plano de Contratações e PNCP como ins-
trumentos facilitadores – Pontos mais importantes da Portaria SEGES/ME nº 938/2022

10  Estudo técnico preliminar (ETP), termo de referência (TR) e análise dos riscos (mapa, matriz de riscos e cláusula 
contratual definidora dos riscos) – Conteúdo, importância e inter-relação fundamental entre eles

11  Pesquisa de preços e os procedimentos da IN nº 65/2021 

12  Preço estimado como limite máximo – A disciplina da nova Lei

13  Bens de qualidade comum e de luxo – Tratativa do Decreto nº 10.818/2021 e os desafios aplicados

14  Definição do encargo e garantia de qualidade: 

• indicação ou vedação de marca e a prova de qualidade; 

• certificação e carta de solidariedade; 

• amostras, exame de conformidade e prova de conceito;
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15  Reunião ou parcelamento do objeto e as ponderações relacionadas com responsabilidade e qualidade técnica

16  Condições de participação e os documentos de habilitação – Diretrizes do que pode/não pode ser exigido nas 
contratações de compras e serviços

DESAFIOS PRÁTICOS DA ESCOLHA DA MODALIDADE, DOS 
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DOS MODOS DE DISPUTA; FLUXO DO 
PROCEDIMENTO E SANEAMENTO DE VÍCIOS NO JULGAMENTO

17  Adoção e recepção do Decreto nº 10.024/2019 – Realização de pregão com base na nova Lei de Licitações

18  Modalidades de licitação para compras e serviços (pregão e concorrência) – Cabimento e boas práticas

19  Critérios de julgamento para compras e serviços (menor preço; maior desconto; melhor técnica ou conteúdo 
artístico; técnica e preço) e modos de disputa (aberto, fechado ou combinado) – Cabimento e boas práticas

20  Fluxo do procedimento do art. 17 e a similaridade entre pregão e concorrência – Passo a passo do procedi-
mento

21  Orçamento sigiloso e o momento de sua divulgação – Impactos na negociação

22  Falha ou falta dos documentos de habilitação – Limites para as correções e o Acórdão nº 1.211/2021

23  Falhas na proposta comercial e na planilha de custos – Limites para as correções e as orientações do TCU

DESAFIOS PRÁTICOS DA INSTRUÇÃO E FORMALIZAÇÃO DAS 
PRINCIPAIS HIPÓTESES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

24  Especificidades do planejamento nas dispensas de licitação: elaboração do ETP, TR e gestão de risco 

25  Cautelas na pesquisa de preços para a instrução de dispensa de licitação

26  Dispensa pelo valor – Possível realizar dispensa com base no regime antigo e no novo em um mesmo exercício? 

27  Dispensa pelo valor e o fracionamento indevido – “Parcelas de uma mesma obra, serviços e compras”, “mesma 
natureza” e “mesmo local” – O que deve ser somado e o que pode ser dividido – Orientações do TCU

28  Dispensa pelo valor para a contratação de serviços de manutenção de veículos automotores, incluindo forne-
cimento de peças – Novidades da Lei e as cautelas na sua adoção

29  Dispensa de licitação na forma eletrônica – Quando é obrigatória e quando é facultativa – Procedimento e a IN 
SEGES/ME nº 67/2021 

30  Licitação deserta e fracassada e a dispensa de licitação – Novidades previstas na nova Lei 

31  Boas práticas e passo a passo para a instrução segura das dispensas pelo valor, por emergência, deserta e fra-
cassada 
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Aula 3
Dia 25 de maio

Professor: José Anacleto Abduch Santos

DESAFIOS PRÁTICOS DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS 

32  Formalização por instrumento de contrato e os casos em que é possível adotar o instrumento substitutivo 

33  Atribuições dos fiscais (técnico e administrativo), do gestor e da autoridade

34  Duração dos contratos de compras e serviços e a prorrogação dos prazos

35  Cuidados para estabelecer o prazo inicial 

• Condições a serem verificadas a cada exercício 

• Condições e prazos máximos de prorrogação 

36  Alterações qualitativas e quantitativas – Limites e a manutenção do problema – O que é valor inicial atualizado 
do contrato nas compras e nos serviços?

37  Revisão, reajuste e repactuação – Distinção, cabimento, periodicidade

38  Adoção de reajuste por índice e repactuação em um mesmo contrato – Possibilidade? – Omissão da nova Lei e 
as ponderações de ordem prática

39  Preclusão do direito à revisão, ao reajuste e à repactuação – Disciplina da Lei e as dificuldades práticas de in-
terpretação

40  Sanções administrativas – Penalidades na nova Lei, cabimento e principais novidades
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Investimento:

R$ 4.550,00  / PARTICIPANTE*

Inclui: 

 • 03 almoços

 • 06 coffee breaks; 

 • Livro: Nova Lei de licitações e contratos administrativos – Lei nº 14.133/2021 (Editora Zênite)

 • Apostila específica do Seminário

 • Material de apoio (mochila, estojo com caneta, lapiseira, borracha, caneta marca-texto e bloco de 
anotações);

 • Certificado*

* O percentual da frequência constará no certificado de acordo com as listas de presença assinadas no Seminário.

A ZÊNITE 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).

Onde será?

Windsor Plaza Brasília

SHS Quadra 5 Bloco H • Asa Sul • Brasília/DF

Fone: (61) 2195-1100

Apto. SGL/STD

R$ 311,00* + 5% ISS
(café da manhã incluído)

Apto. DBL/STD

R$ 342,00* + 5% ISS
(café da manhã incluído)

*O hotel trabalha com tarifas flutuantes, 
o que poderá implicar tarifário maior 
ou menor na época da realização do 
Seminário.

Se optar pelo hotel de realização do 
evento, informe, no ato da reserva, que é 
participante do curso da Zênite.

Apartamentos sujeitos à disponibilidade.

Preços especiais para participantes do evento!



Pagamento:

O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em nome de ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A., CNPJ 
86.781.069/0001-15.

Envio de Nota de Empenho / Ordem de Serviço ou Autorização de fornecimento, com posterior pagamento 
através de uma das contas bancárias indicadas:

OBSERVAÇÃO: Para o mercado privado, outras opções de pagamento estarão disponíveis, como:

Boleto / Transferência bancária / Depósito / Cartão de crédito

Informação e inscrições: 

(41) 2109–8666 / evento@zenite.com.br / www.zenite.com.br
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Banco do Brasil
Ag. 3041-4
c/c 84229-X

Itaú
Ag. 3833

c/c 63040-7

Santander
Ag. 3837

c/c 13001725-8

Bradesco
Ag. 2559

c/c 26622-1

Caixa Econômica
Ag. 1525-3
c/c 1566-2






