PROCEDIMENTOS E ASPECTOS POLÊMICOS NA ELABORAÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO E DO TERMO DE REFERÊNCIA
(análise dos principais acórdãos dos Tribunais de Contas )
Carga horária: 16 horas
1) Como definr a modalndade de lncntação e quans as suas coisequnicnas prátcass?
2) O que é nmpednmeito absoluto de partcnpar da lncntação e celebração do coitrato e o que é
nmpednmeito relatios? npóteses de dnscussões doutrniárnas e jurnsprudeicnans sobre o tema como,
por exemplo, a exteisão dos efentos da peialndade de suspeisão do dnrento de lncntar e coitratos e
a partcnpação de lncntaites com elo de pareitesco com serindores pbblncos do órgão
3) A problemátca da pesqunsa de mercado: como nmplemeitar a melhor pesqunsa de mercado
atualmeite de acordo com o eiteidnmeito dos Trnbuians.
3.1) O que é cesta de preçoss?
3.2) Pesqunsa de preços ias coitratações dnretas e ios adntios de prorrogação: iecessárno ou
faculdade
4) A escolha dos ageites pbblncos para serem pregoenros ou membros da comnssão de lncntação:
característcas, nmpednmeitos e perfl
5) A fscalnaação do coitrato admninstratio e sua dnstição com a gestão do coitrato
6) A segregação de fuições como forma de efetiar o coitrole de rnscos: cumulação de fuições é
possíiels?
7) O julgameito das propostas duraite a lncntação: como afernr a exequnbnlndades? O que nisernr io
termo de refernicna e io edntals?
8) Quem deierá aialnar a exequnbnlndade das propostass?
9) O robô pode ser utlnaado io pregão eletrôincos? Como conbn-los?
10) A garaita coitratual e a garaita de proposta podem recorrer a nistrumeitos dniersos daqueles
preinstos ia legnslaçãos?
11) Como escolher eitre lncntação exclusnia ou ião para mncroempresa e empresa de pequeio
12) O que snginfca restrnção à regularndade fscal para fis de coicessão de praao às mncroempresas e
empresas de pequeio portes?
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13) O que é margem de prefernicna adncnoial para as mncroempresas e empresas de pequeio porte
local ou regnoials? Como prein o Decreto Federal e as demans legnslaçõess?
14) Quem deierá recoihecer que o objeto é bem e serinço comum de eigeiharnas?
15) As obras pbblncas anida estão nmpedndas de serem lncntadas pelo pregãos?
16) Qual o coitebdo do termo de refernicnas?
17) Quem deie elaborar o termo de refernicnas? Qual a partcnpação da assessorna jurídnca, do
pregoenro, da área técinca e da área requnsntaites?
18) Como faaer um exceleite projeto básnco e acautelar-se de possíiens falhas io plaiejameitos?
Cundados e melhores prátcas io projeto básnco.
19) Como dnscrnmniar os documeitos de habnlntação e quans as prnicnpans problemátcas relacnoiadas
aos atestados de capacndade técinca.
20) As prnicnpans cautelas a serem obseriadas ia redação do termo de refernicna atieite ao termo de
recebnmeito proinsórno e ao termo de recebnmeito defintio.
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