
          Frequentemente, a Administração Pública enseja a ineficiência ou

fracasso de procedimentos licitatórios, por desconhecimento de seus agentes

acerca do funcionamento de setores do mercado, do modo de engajamento

das empresas potencialmente interessadas na participação de uma licitação e

da ponderação de oportunidades e riscos do negócio.

          Setores solicitantes desperdiçam tempo e recursos intelectuais quando

desconhecem os pressupostos examinados pela Assessoria Jurídica e por

órgãos de controle, demandando-se o refazimento de projetos básicos, termos

de referência e outros documentos ínsitos à preparação da licitação. 

           Igualmente, requer-se da Assessoria Jurídica a capacidade de diálogo e

compreensão das dificuldades enfrentadas pelos gestores públicos, a fim de

que, em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis, o procedimento

licitatório e o contrato administrativo sejam compatíveis com a realidade da

Administração, suas necessidades e a dinâmica de mercado. 

           Essas dificuldades acentuam-se porque em 1º de abril de 2021 publicou-se

a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos – Lei n.º 14.133/2021 – que

alterou substancialmente o regramento das contratações públicas, de maneira

que os diversos agentes públicos dos quatro entes federados (União, Estados,

Distrito Federal e Municípios) terão que assimilar e aplicar as novas regras.

Curso

          O Curso sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos

Administrativos visa a incrementar os conhecimentos e

habilidades de agentes que atuam em diversas funções

relacionadas às contratações públicas, sejam agentes

públicos, sejam representantes de empresas licitantes ou

contratadas.

Problema



         Toda inovação legislativa que interfere na atuação de agentes públicos

gera a necessidade de treinamento, a fim de que a sua aplicação possa atingir

os objetivos desejados pela sociedade e pelo legislador.

 Atualmente, os servidores públicos e empresas licitantes ou contratadas

utilizam a Lei n. 8.666/93 como norma geral de licitações e contratos

administrativos, mas, em breve, somente haverá a possibilidade de uso da Lei n.

14.133/2021.

          Por conseguinte, impera, neste momento, a insegurança para a aplicação

e o desconhecimento das normas dispostas na nova lei. Além disso, não há

como se buscar segurança na interpretação judicial do Direito nem na doutrina,

em virtude da edição da nova lei ter apresentado um cenário completamente

novo e relativamente desconhecido.

          A ação de capacitação tem crucial importância porque o profissional que

atua em determinada fase ou ato da licitação ou do contrato administrativo é

mais eficiente e menos suscetível ao cometimento de erros quando tem

adequada percepção da forma de atuação, prerrogativas e limitações dos

outros agentes públicos e privados dedicados às licitações e contratos

administrativos, tal como as leis, regulamentos e jurisprudência aplicáveis ao

tema.

JUSTIFICATIVA



          Considerando-se a necessidade de atualização dos agentes públicos e

privados para exercerem atividades relacionadas com o Direito Administrativo

e para desempenharem as diversas funções em procedimentos de licitações e

contratos administrativos e os benefícios institucionais de devolver à sociedade

o conhecimento gestado nos meios acadêmicos, o presente curso poderá,

observando o interesse público, suprir as necessidades de capacitação e

treinamento advindas da entrada em vigor da Lei n. 14.133/2021 e trazer os

benefícios pretendidos, capacitando-se aqueles atores sociais para aplicarem as

normas de licitações e contratos administrativos em consonância com as

normas que tratam dos direitos fundamentais e asseguram o exercício da

cidadania pelo administrado.

OBJETIVO



Público Alvo:

Membros de comissões permanentes ou especiais de licitação;

Agentes de contratação e membros de comissões de

contratação;

Pregoeiros e equipes de apoio;

Leiloeiros;

Gestores e fiscais de contratos;

Assessores jurídicos;

Membros da Advocacia Pública;

Auditores internos;

Membros e servidores de tribunais de contas;

Membros de unidades de compliance e de integridade pública;

Administradores, assistentes e representantes legais de empresas

licitantes ou contratadas pelo Poder Público;

Analistas de licitações;

Advogados;

Profissionais e estudantes dedicados ao tema de licitações e

contratos administrativos.
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Bacharel em Direito pela Universidade Católica do Salvador.

Especialista em Direito Público pela Escola Paulista da

Magistratura. Especialista pelo Curso de Altos Estudos de

Política e Estratégia da Escola Superior de Guerra. Mestre

em Direito Internacional e Sustentabilidade pela

UniversidadeFederal de Santa Catarina. Membro titular do

Comitê Brasileiro de Normalização. Membro titular do

Comitê Brasileiro de Avaliação da Conformidade. Autor dos

livros "Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos" e

"Curso de Direito Administrativo", publicados em coautoria

com Reinaldo Couto, pela editora Saraiva. 

Álvaro Capagio
Professor Ministrante
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A história profissional do professor é intrinsecamente ligada ao tema de licitações e

contratos administrativos. No Ministério da Aeronáutica (atual Comando da

Aeronáutica), atuou no aceite técnico e operações assistidas para implantação de sítios

aeronáuticos do Sistema de Vigilância da Amazônia (1999-2003). No Tribunal Regional

Eleitoral da Bahia, exerceu as funções de fiscal de contrato e de membro das seguintes

comissões: Comissão Permanente de Licitações, Comissão de Apuração de

Responsabilidade Contratual, Comissão Técnica e Comissão Ambiental. Atuou nas

licitações destinadas às contratações de obras de engenharia para a construção dos

fóruns eleitorais (2004-2011). No Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, exerceu suas

funções na Seção de Análise de Procedimentos Licitatórios, unidade do Controle Interno

responsável pela emissão de pareceres em licitações, e no Gabinete da Presidência do

Tribunal (2012-2013). Desde 2014, é Regulador Federal, e atualmente exerce a função de

Coordenador Substituto de Estudos e Inovações Regulatórias da Agência Nacional de

Transportes Terrestres, unidade incumbida do aperfeiçoamento de editais de licitações e

contratos de concessão de infraestrutura, de acordo com as práticas e referências

internacionais. 



1)Dever constitucional de licitar e competência da União para legislar sobre

normas gerais: Leis n.ºs 8.666/93, 10.520/02, 12.462/11, 13.303/16 e 14.133/21. 

2)Normas gerais e normas específicas. Quadro legal transitório.

3)Regulamentação da nova lei pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.

4)Os pequenos municípios e o art. 176 da nova lei.

5)Objeto da Lei n.º 14.133/21. Princípios, objetivos e definições da nova lei.

6)Vigência ambivalente e revogação diferida da Lei n.º 8.666/93. Principais

empecilhos para a aplicação da Lei n.º 14.133/2021.

7)Regime diferenciado para as micro e pequenas empresas. As restrições

impostas pela nova lei aos benefícios da Lei Complementar n.º 123/06.

8)Agentes públicos responsáveis pela condução do certame. Requisitos

gerais e vedações. Gestão por competência. Agente de contratação. Comissão

de contratação. Pregoeiro.

9)A etapa de planejamento na nova lei. Plano de Contratações Anual. Estudo

Técnico Preliminar. Termo de Referência. Projeto Básico. Anteprojeto. Projeto

Executivo. Pesquisa de preços. Recursos orçamentários. 

10)Margens de preferência. 

11)Orçamento sigiloso.

12)A forma eletrônica e as condições para uso da forma presencial.

13)Modalidades de licitação. Concorrência. Pregão. Concurso. Leilão. Diálogo

competitivo. Objeto, critérios de julgamento e agentes responsáveis.

Conteúdo Programático 
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14)Rito procedimental do pregão e da concorrência. A ordem de julgamento e

habilitação. A inversão de fases.

15)Critérios de julgamento. Menor preço. Maior desconto. Melhor técnica ou

conteúdo artístico. Técnica e preço. Maior oferta. Maior retorno econômico.

16)Regimes de contratação: diferença entre empreitada por preço global e

unitário. Contratação integrada. Contratação semi-integrada. Fornecimento

com prestação de serviço associado.

17)Parecer jurídico. Funções de controle. Consultoria. Assessoramento.

Representação judicial e extrajudicial da Administração e agentes públicos

pela advocacia pública. 

18)Responsabilidade do parecerista.

19)Garantia de proposta.

20)Julgamento da proposta. Inexequibilidade de preços. Negociação.

Saneamento de falhas.

21)Etapa de habilitação. Regras gerais. Vistoria técnica obrigatória. Diligências.

Habilitação jurídica (pessoa física e jurídica). Habilitação fiscal, social e

trabalhista. Habilitação técnica: capacidade técnico-profissional e técnico-

operacional. Limites e formas para comprovação. Habilitação econômico-

financeira.

22)Especificações do objeto. Categorias de bens e serviços. Catálogo

eletrônico de padronização. Ciclo de vida. Normas técnicas. Avaliação da

conformidade. Acreditação. Amostras.

Conteúdo Programático 
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Conteúdo Programático 
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23) Encerramento da licitação. Restituição para correção de falhas ou vícios.

Revogação por conveniência ou oportunidade. Anulação de ofício ou por

provocação de terceiros. Adjudicação e homologação do certame.

24) O processo de contratação direta. Dispensa e inexigibilidade de licitação.

Documentação para instrução do processo. Publicidade.

25) Instrumentos auxiliares. Credenciamento. Hipóteses de contratação:

paralela e não excludente; seleção a critério de terceiros; mercados fluidos.

Pré-qualificação: objetiva e subjetiva. Procedimento de Manifestação de

Interesse (PMI). Registro cadastral. Sistema de Registro de Preços: 

 características; atores; diferença entre ata e contrato; vigência máxima da

ata; Intenção de Registro de Preços (IRP); adesão a atas por órgãos e

entidades não participantes.

26) Recursos: recurso hierárquico e pedido de reconsideração. Manifestação

de interesse em recorrer.  Prazo. Forma e processamento. Efeito suspensivo.

27) Formalização do contrato administrativo. Desistência na assinatura.

Convocação de remanescentes. Hipótese de rescisão contratual e

aproveitamento da licitação anterior.

28) Publicidade dos contratos. Portal Nacional de Contratações Públicas –

PNCP.

29) Substituição do termo de contrato por instrumentos equivalentes.

30) Garantia de execução contratual. Cláusula de retomada.

31) Matriz de riscos.

32) Modelo de gestão.
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33)Prazo de vigência. Serviços e fornecimentos contínuos. Operação

continuada de sistemas estruturante. Prestação de serviços públicos.

34)Alteração dos contratos: consensual e unilateral.

35)Reajuste do contrato. Reajustamento em sentido estrito.  Repactuação.

Restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

36)Nulidades. A Teoria das Nulidades na nova lei. Declaração de nulidade.

Modulação dos efeitos da declaração de nulidade. Convalidação dos efeitos

de atos jurídicos.

37)Meios alternativos de solução de controvérsias. Arbitragem. Conciliação.

Mediação. Comitê de Resolução de Disputas (Dispute Board).

38)Sanções administrativas. Diferenças entre o regime da Lei n.º 8.666/93 e a

nova lei. Espécies de penalidades. Princípio da tipicidade. Processo de

apuração e o efeito suspensivo. Reabilitação das empresas punidas.

Publicidade.

39)Controle interno e externo. Primeira, segunda e terceira linhas de defesa.

40)Programa de Integridade.



QUINTA-FEIRA
Das 08h30 às 12h00 
Das 14h00 às 17h00

HORÁRIOS

13 de julho
2022

14 de julho
2022

CARGA HORÁRIA
TOTAL

12 horas

NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

DATA:

13, 14 e 15 de julho 

LOCAL: HOTEL DEL REY, 
RUA ERMELINO DE LEÃO, Nº 18,
CENTRO.  CURITIBA - PR
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SEXTA-FEIRA 
Das 08h30 às 11h00

QUARTA-FEIRA
Das 14h00 às 17h00

15 de julho
2022

CERTIFICAÇÃO
A conclusão do curso ensejará a expedição de certificado de 12 horas de

capacitação.

BÔNUS: 
LIVRO SOBRE A MATÉRIA

Haverá o sorteio de 3 (três) exemplares do
livro "Nova Lei de Licitações e Contratos
Administrativos", publicado pela editora
Saraiva.



O pagamento deve ser realizado através de depósito bancário em
nome de UNICURSOS inscrita no CNPJ no CNPJ: 19.949.769/0001-89 

Banco do Brasil – 
Ag 1433-8 

CC 54.542-2

Telefone 41-3018-1802

WhatsApp 41-9950-5578

Email: unicursoscapacitacao@outlook.com

unicursoscuritiba       Unicursos Curitiba

www.unicursoscuritiba.com.br

 Evento presencial com vagas limitadas
 Carga horária - 12hs
 Apostila
 Certificado de participação*
 Coffee break
 Networking 

R$ 1.490,00/ por participante

Investimento:

Inclui:

A UNICURSOS 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).

*  “O certificado de participação do curso será emitido somente para os alunos que
participaram de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de horas/aula”.
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Pagamento:

Após efetuar o depósito favor enviar o comprovante pelo e-mail: ou
unicursoscapacitacao@outlook.com favor colocar o nome do(s)
participante(s) em anexo.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:


