
Capacitar e preparar os agentes públicos e servidores públicos municipais,

com objetivo de preparar os participantes para interpretar os dispositivos da

nova lei de licitações que necessitam de regulamentação, bem como para

mapear as ações necessárias e desenvolver estratégias para a elaboração dos

regulamentos necessários em seus órgãos, a fim de que passem a fazer

contratações com base na Lei 14.133/2021, que será obrigatória a partir de

abril/23.

Objetivo do curso:



HORÁRIOS

17 de 
agosto

CARGA HORÁRIA
TOTAL

12horas

FERRAMENTAS PARA MAPEAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA 
NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 

DATA:
17, 18 E 19 DE AGOSTO

LOCAL:
HOTEL DEL REY,
RUA ERMELINO DE LEÃO, Nº 18,
CENTRO.  CURITIBA - PR

Público Alvo:
Advogados, 

Assessores Jurídicos, 

Auditores, 

Contadores, 

Controladores, 

Chefes de Gabinetes, 

Pregoeiros, equipes de apoio, comissão permanente de licitação,

Procuradores,

Responsáveis por Setores de Compras, 

Técnicos e demais servidores públicos e equiparados da Administração

Direta e Indireta, que estejam atuando no objeto do estudo, bem como, os

agentes políticos municipais.

Especialista em Cursos e Treinamentos para
profissionais da Administração Pública.  

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

SEXTA-FEIRA 
Das 08h30 às 11h00

QUARTA-FEIRA
Das 14h00 às 17h00

18 de 
agosto

19 de 
agosto



Advogado. 

Palestrante e Consultor em Licitações e Contratos Administrativos desde

2006. 

Militante no ramo do direito empresarial. 

Especializado em Licitações e Contratos Administrativos. 

Professor da Escola de Nacional de Administração Pública (ENAP), do

Instituto Municipal de Administração Pública de Curitiba/PR (IMAP) e de

diversas instituições privadas. 

Membro da força de trabalho para o cumprimento de metas da Secretaria

Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da

Economia. (abril-agosto/21). 

Servidor público há mais de 22 anos. Há 10 anos atuando na esfera federal.

Atualmente é pregoeiro e presidente de comissões especiais de licitação

da UFPR. 

Ex-diretor do Departamento de Licitações e Contratações da

Universidade Federal do Paraná (2017-2021).

Diogo Amilton Venancio

Professor Ministrante

Especialista em Cursos e Treinamentos para
profissionais da Administração Pública.  



Módulo I – Introdução à Nova Lei de Licitações 
 
Novos princípios, diretrizes e objetivos 
Possibilidades de utilização: Vigência imediata e regra de
coexistência 
Novas formas de contratação 
Modificações nas modalidades 

Módulo II – Providências necessárias à utilização da nova lei 
eu município já pode usar a nova lei? 
Regulamentos a serem expedidos: 
Quais são obrigatórios?
Quais são facultativos? 
Como fazê-los? 
Ferramentas para mapeamento para ações e normas necessárias 
A escolha dos agentes participantes de cada fase 
O que não pode ser utilizado ainda? 

Módulo III – Contratações pela nova lei de licitações
Instrumentos necessários ao planejamento 
Modelos a serem utilizados 
Estabelecendo controles 
Execução de contratos
Processo administrativo sancionador: 
Elaboração de norma interna 
Fluxo 
Agentes necessários

Conteúdo Programático 

Especialista em Cursos e Treinamentos para
profissionais da Administração Pública.  



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”.

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:

Especialista em Cursos e Treinamentos para
profissionais da Administração Pública.  


