Cursos OnLine Ao Vivo
para todo o Brasil!
Uma imersão digital e interativa
no mundo das licitações.

Licitação e Contrato Administrativo
Sob 2 olhares: o público e o privado

Modalidades Clássicas, regras e procedimentos, Noções sobre o Pregão,
Noções sobre o SRP, Noções sobre Contratações Diretas, Contratos Administrativos e As Novidades Previstas na Nova Lei de Licitações

Conteúdo Programático
Carga horária: 20 horas de duração
Horário: 5 manhãs das 08h30 às 12h30
Esclarecimento de dúvidas ao vivo
A previsão constitucional e a licitação – A base de tudo
• Da supremacia das normas constitucionais
• Competência para legislar sobre licitações
• Quem está obrigado a licitar
• Contornos constitucionais da licitação
• Princípios que regem a Administração Pública
• Princípios Basilares da Licitação
A licitação segundo a legislação e jurisprudência – Regras basilares
• Introdução
• Conceitos
• Processo de Contratação
• A busca da qualidade e de resultados: Preferência por marcas e amostras
• Modalidades clássicas
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• Pregão – Noções
• Sistema de Registro de Preços – Noções
• Tipos de Licitação e Regimes de Execução
• O Edital
• Impugnação ao Edital
• Habilitação
• Proposta e Julgamento
• Homologação e Adjudicação
• Recursos Administrativos
Contratação direta - Noções - Algumas possibilidades
• Conceitos
• Dispensa de Licitação
• Inexigibilidade de Licitação
• Formalização
Contrato administrativo
• Conceito
• Obrigatoriedade - Instrumentos de Contratação
• Conteúdo – art. 55 – destaques
Gestão do contrato – A busca por resultados
• Prazo
• Pagamento
• Subcontratação
• Alteração Contratual
• Recomposição da Equação Econômico-Financeira
• Reajuste
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c) Síntese das novidades previstas na Nova Lei de Licitações - Melhores momentos
• Consolidação normativa
• Vigência e prazos
• Sanções e crimes
• Novos princípios
• Planejamento
• Agentes públicos
• Limites para os benefícios da lei 123/06
• Governança
• Orçamento estimativo
• Orçamento sigiloso
• Obras e serviços de engenharia e arquitetura – vista aérea
• Portal nacional de contratações públicas – PNCP
• Modalidades de licitação
• Inversão de fases
• Modos de disputa
• Regimes de empreitada
• Matriz de risco
• Transparência
• Atraso de pagamento pela administração
• Procedimentos auxiliares
• Centralização
• Prazo retardamento imotivado da execução do contrato
• Ordem cronológica de pagamentos
• Conta vinculada para garantia de pagamento
• Seguros garantia de execução
• Contrato de eﬁciência
• Contrato de fornecimento e prestação associada
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• Fiscal do contrato
• Sustentabilidade social no que diz respeito as contratações de pessoal pelo contratado
• Alterações contratuais
• Recomposição do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro do contrato
• Desempenho do contratado – histórico
• Exceptio non adimplenti contractus

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

Coordenador e Professora
Horácio Ferragino
Consultor especializado em licitações com mais de 25 anos
de experiência na condução de projetos de otimização de
processos de contratação de materiais e serviços do
Governo do Estado de São Paulo.
Maryberg Braga Neto
Consultora em licitações para o governo e iniciativa privada.
Foi gerente de licitações da Sabesp, pregoeira. Integrou os
grupos de serviços terceirizados e de licitações sustentáveis
do Governo do Estado de São Paulo.
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Programação
Datas: 08/03/21 a 12/03/21
1ª dia
Das 08h15 às 08h30 - Abertura do Curso
Das 08h30 às 12h00
• A previsão constitucional e a licitação – A base de tudo
• A licitação segundo a legislação e jurisprudência – Regras basilares (até
Modalidades Clássicas)
Das 12h00 às 12h30 - Esclarecimentos de dúvidas
2ª dia
Das 08h30 às 12h00
• A licitação segundo a legislação e jurisprudência – Regras basilares (até
Habilitação)
Das 12h00 às 12h30 - Esclarecimentos de dúvidas
3ª dia
Das 08h30 às 12h00
• A licitação segundo a legislação e jurisprudência – Regras basilares
• Contratação direta - Noções - Algumas possibilidades
Das 12h00 às 12h30 - Esclarecimentos de dúvidas
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4ª dia
Das 08h30 às 12h00
• Contrato Administrativo – Noções
• Gestão do Contrato – A busca por resultados
Das 12h00 às 12h30 - Esclarecimentos de dúvidas
5ª dia
Das 08h30 às 12h00
• Síntese das Novidades Previstas na Nova Lei de Licitações
Das 12h00 às 12h30 - Esclarecimentos de dúvidas
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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

