
Cursos OnLine Ao Vivo
para todo o Brasil!

Uma imersão digital e interativa
no mundo das licitações.

Sanções Administrativas, Rescisões Contratuais
e Recursos Administrativos

Esse curso tem seu enfoque na apresentação detalhada do ambiente 
vigente sobre sanções administrativas, rescisões contratuais e recursos 
administrativos, destacando as previsões constitucionais relacionadas, 
a jurisprudência regente das Leis 8.666/93 e 10.520/02, além dos en-
tendimentos mais recentes do TCU e do Superior Tribunal de Justiça

Conteúdo Programático

Carga horária: 20 horas de duração
Horário: 5 manhãs das 08h30 às 12h30
Esclarecimento de dúvidas ao vivo

Penalidades

• Noções Gerais.

• Sanções Administrativas Imputáveis ao Contratado e aos Licitantes.

• Lei 8.666/93.

• Lei no 10.520/02.

• Lei 12.462/11.

• Lei 13.303/2016.

• Do procedimento legal de rescisão.

• Dos princípios constitucionais.

• Da necessidade de instauração de processo administrativo.

• Da competência para a instauração do processo administrativo.

• Da necessidade de notificação.

• Da defesa prévia.

• Da decisão administrativa.

• Do recurso administrativo.

• Dos efeitos do recebimento do recurso.

• Do tramite para a emissão da decisão.

• Da publicidade da decisão e de sua eficácia.

• Das espécies de sanções administrativas e seus aspectos críticos de acordo com o 

TCU e a jurisprudência.

• Da advertência.

• Da multa.

• Da suspensão do direito de licitar e contratar.

• Da declaração de inidoneidade.

• Do impedimento de licitar e contratar e descredenciamento.

• Da extensão das penalidades.

• Aplicação da Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica.

• É possível a isenção ou atenuação das sanções administrativas em tempos de 

Covid-19?

• É possível o parcelamento da multa?

Rescisão contratual

• Das causas autorizadoras da rescisão contratual.

• Das modalidades de rescisão do contrato administrativo.

• Da rescisão unilateral.

• Da rescisão amigável.

• Da rescisão judicial.

• Do procedimento legal de rescisão.

• Dos princípios constitucionais.

• Da necessidade de instauração de processo administrativo.

• Da competência para a instauração do processo administrativo.

• Da necessidade de notificação.

• Da defesa prévia.

• Da decisão administrativa.

• Do recurso administrativo.

• Dos efeitos do recebimento do recurso.

• Do tramite para a emissão da decisão.

• Da publicidade da decisão e de sua eficácia.

•  Os contratos administrativos em tempos de Covid-19.

Recursos administrativos

• Definição.

• Princípios norteadores.

• Requisitos recursais.

• Espécies.

• Impugnação ao edital.

• Recurso hierárquico.

• Recurso de representação.

• Recurso de reconsideração.

• Recurso previsto na Lei do Pregão.

Esclarecimentos de dúvidas

Observação: as dúvidas, dentro do tema, que não forem respondidas 
durante os dias de aula, serão esclarecidas pelos professores, após o curso, 
e ficarão disponíveis no site do IL, em área específica dos alunos.

Dúvidas e esclarecimentos adicionais pós-curso serão atendidos através do 
e-mail: consultoria@institutolicitar.com.br

Professor

Programação
Datas: 24/05/21 a 28/05/21

1ª dia
Das 08h15 às 08h30  - Abertura do Curso

Das 08h30 às 12h00

• Sanções Administrativas: De Noções Gerais até Da publicidade da decisão e 

de sua eficácia

Das 12h00 às 12h30 - Esclarecimentos de dúvidas

2ª dia
Das 08h30 às 12h00

• Sanções Administrativas: Da necessidade de instauração de processo admin-

istrativo até Da publicidade da decisão e de sua eficácia

Das 12h00 às 12h30 - Esclarecimentos de dúvidas

3ª dia
Das 08h30 às 12h00

• Sanções Administrativas: Das espécies de sanções administrativas e seus 

aspectos críticos de acordo com o TCU e a jurisprudência até Aplicação da 

teoria da desconsideração da personalidade jurídica

• Recurso Administrativo: Da Definição, Impugnação administrativa até 

Impugnação ao edital

Das 12h00 às 12h30 - Esclarecimentos de dúvidas

4ª dia
Das 08h30 às 12h00

• Recurso Administrativo: De Recurso hierárquico, Impugnação administrativa 

até Recurso previsto na Nova Lei de Licitações

• Gestão de Risco e de Compliance na Nova Lei de Licitações: Gestão de Risco e 

controle preventivo até Acesso aos documentos e sigilo

Das 12h00 às 12h30 - Esclarecimentos de dúvidas

5ª dia
Das 08h30 às 12h00

• Gestão de Risco e de Compliance na Nova Lei de Licitações: Irregularidades 

sanáveis e graves até súmulas administrativas vinculantes

Das 12h00 às 12h30 - Esclarecimentos de dúvidas

As aulas online serão transmitidas utilizando o aplicativo Zoom

Segue o link para download do aplicativo Zoom em Português: 
https://zoom.us/download#client_4meeting

Requisitos mínimos para utilizar a plataforma Zoom: 
https://bit.ly/3cQUw4h

Só falta você… vamos começar?
Fale com nossos consultores, por telefone ou WhatsApp,

pelo número 11 3783-7666

ou acesse nosso site para saber mais.
www.institutolicitar.com.br
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•  Os contratos administrativos em tempos de Covid-19.

Recursos administrativos

• Definição.

• Princípios norteadores.

• Requisitos recursais.

• Espécies.

• Impugnação ao edital.

• Recurso hierárquico.

• Recurso de representação.

• Recurso de reconsideração.

• Recurso previsto na Lei do Pregão.

Esclarecimentos de dúvidas

Observação: as dúvidas, dentro do tema, que não forem respondidas 
durante os dias de aula, serão esclarecidas pelos professores, após o curso, 
e ficarão disponíveis no site do IL, em área específica dos alunos.

Dúvidas e esclarecimentos adicionais pós-curso serão atendidos através do 
e-mail: consultoria@institutolicitar.com.br

Professor

Programação
Datas: 24/05/21 a 28/05/21

1ª dia
Das 08h15 às 08h30  - Abertura do Curso

Das 08h30 às 12h00

• Sanções Administrativas: De Noções Gerais até Da publicidade da decisão e 

de sua eficácia

Das 12h00 às 12h30 - Esclarecimentos de dúvidas

2ª dia
Das 08h30 às 12h00

• Sanções Administrativas: Da necessidade de instauração de processo admin-

istrativo até Da publicidade da decisão e de sua eficácia

Das 12h00 às 12h30 - Esclarecimentos de dúvidas

3ª dia
Das 08h30 às 12h00

• Sanções Administrativas: Das espécies de sanções administrativas e seus 

aspectos críticos de acordo com o TCU e a jurisprudência até Aplicação da 

teoria da desconsideração da personalidade jurídica

• Recurso Administrativo: Da Definição, Impugnação administrativa até 

Impugnação ao edital

Das 12h00 às 12h30 - Esclarecimentos de dúvidas

4ª dia
Das 08h30 às 12h00

• Recurso Administrativo: De Recurso hierárquico, Impugnação administrativa 

até Recurso previsto na Nova Lei de Licitações

• Gestão de Risco e de Compliance na Nova Lei de Licitações: Gestão de Risco e 

controle preventivo até Acesso aos documentos e sigilo

Das 12h00 às 12h30 - Esclarecimentos de dúvidas

5ª dia
Das 08h30 às 12h00

• Gestão de Risco e de Compliance na Nova Lei de Licitações: Irregularidades 

sanáveis e graves até súmulas administrativas vinculantes

Das 12h00 às 12h30 - Esclarecimentos de dúvidas

As aulas online serão transmitidas utilizando o aplicativo Zoom

Segue o link para download do aplicativo Zoom em Português: 
https://zoom.us/download#client_4meeting

Requisitos mínimos para utilizar a plataforma Zoom: 
https://bit.ly/3cQUw4h

Só falta você… vamos começar?
Fale com nossos consultores, por telefone ou WhatsApp,

pelo número 11 3783-7666

ou acesse nosso site para saber mais.
www.institutolicitar.com.br



Sanções Administrativas, Rescisões Contratuais
e Recursos Administrativos

Esse curso tem seu enfoque na apresentação detalhada do ambiente 
vigente sobre sanções administrativas, rescisões contratuais e recursos 
administrativos, destacando as previsões constitucionais relacionadas, 
a jurisprudência regente das Leis 8.666/93 e 10.520/02, além dos en-
tendimentos mais recentes do TCU e do Superior Tribunal de Justiça

Conteúdo Programático

Carga horária: 20 horas de duração
Horário: 5 manhãs das 08h30 às 12h30
Esclarecimento de dúvidas ao vivo

Penalidades

• Noções Gerais.

• Sanções Administrativas Imputáveis ao Contratado e aos Licitantes.

• Lei 8.666/93.

• Lei no 10.520/02.

• Lei 12.462/11.

• Lei 13.303/2016.

• Do procedimento legal de rescisão.

• Dos princípios constitucionais.

• Da necessidade de instauração de processo administrativo.

• Da competência para a instauração do processo administrativo.

Cursos OnLine Ao Vivo
para todo o Brasil!

Uma imersão digital e interativa
no mundo das licitações.
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