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

Licitações nas Estatais
Impactos da Lei nº 14.133/2021
Conteúdo Programático
Carga horária: 20 horas de duração
Horário: 5 manhãs das 08h30 às 12h30
Esclarecimento de dúvidas ao vivo
SOBRE ESTE CURSO
Se você deseja ter o governo como seu cliente, você precisa entender que é
necessário fazer mais do que apenas mandar propostas. Você também deve
conhecer todas as nuances que regem as contratações de licitações nas
estatais – ou poderá perder grandes oportunidades de negócio.
Dito isso, fazemos a pergunta: você já conhece bem a Lei das Estatais? Se
você ainda não a entende bem, deve se atualizar. Principalmente porque todas
as contratações realizadas pelas estatais seguem os procedimentos
estabelecidos por esta lei.
A lei das estatais é uma jovem lei que representa as melhores práticas em
licitações no país. Essa nova Lei tem o intuito de simpliﬁcar o processo
licitatório e garantir celeridade das contratações das Estatais.
E é exatamente isso que vamos te ensinar aqui!
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Você terá, também, a oportunidade de conhecer as novidades previstas na Lei
14.133/2021 que de forma indireta impacta a Lei 13.303/2016 e os
regulamentos das Estatais.
O novo marco das licitações Lei nº 14.133/2021 traz impacto concreto para as
ESTATAIS.
Onde a Lei nº 13.303/16 foi expressa ao remeter à aplicação das Leis nº 8.666/93 e
Lei nº 10.520/02 há um impacto real e requer revisão de regulamentos, como
exemplos:
1º – pregão - deixa de ser regulado pela Lei nº 10.520/02, tal como consta
expressamente do art. 32, IV, da Lei nº 13.303/16; a nova lei não trata do rito só de
conceitos. Tem de haver um cuidado maior com regulamentos. A partir de 01/04/2023
nova vida.
2º – normas de direito penal - não mais reguladas pelos arts. 89 a 108 da Lei nº
8.666/93; já vigentes desde 01/04/2021.
3º – critérios de desempate de propostas: a Lei nº 13.303/16 expressamente indica,
dentre os critérios de desempate ﬁxados no art. 55, em seu inc. III, a adoção da previsão
contida no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/93, que terá outro tratamento na Nova Lei de
Licitações.
4º - Há muitas possibilidades que podem ser importadas da Lei 14.133/2021. uma
questão interna a ser avaliada com um novo espírito.
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Vamos interagir em uma plataforma de aulas ao vivo, com a mesma qualidade,
diferenciais e excelência apresentados nos cursos presenciais pelo Instituto
Licitar.
O curso, de linguagem simples, aborda as principais inovações dos
procedimentos licitatórios no novo estatuto jurídico da empresa pública, da
sociedade de economia mista e de suas subsidiárias. Tudo isso ministrado por
professores com grande experiência prática e com anos de atuação na
administração pública. Uma verdadeira e riquíssima consultoria que você só
verá aqui!
Diferenciais
O curso, de linguagem simples, aborda as principais inovações dos procedimentos
licitatórios no novo estatuto jurídico da empresa púbica, da sociedade de economia mista
e de suas subsidiárias. Além das novidades, será traçado um paralelo com as regras
atuais de contratação e serão discutidas as novas perspectivas e as repercussões nas
contratações em geral.
Público Alvo
O curso é destinado a todos que buscam conhecer o estatuto jurídico das empresas
estatais, notadamente advogados, procuradores e gestores de empresas estatais e de
empresa privadas que com aquelas mantêm relações comerciais.

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

PROGRAMA
LICITAÇÕES NAS ESTATAIS (Lei 13.303/2016)
Um novo regime de contratação.
I. O desaﬁo trazido pela nova Lei.
II. A quem alcança?
1. Os Arts. 22 inc. XXVII e 173 §1º da Constituição Federal – conceitos.
2. Regime jurídico híbrido.
3. Síntese da Lei.
4. Quem é a Administração Indireta? Dois regimes jurídicos.
III. Título II da Lei 13.303/2016
1. Regulamento interno de licitações e contratos.
2. Da Exigência de Licitação e dos Casos de Dispensa e de Inexigibilidade.
3. Os casos de dispensa de licitação.
4. Os casos de inexigibilidade de licitação.
IV. Os objetivos da licitação.
1. Objetivos centrais.
2. Princípios a serem perseguidos.
3. Pressupostos da licitação.
4. Reﬂexão sobre o orçamento.
5. Procedimento de manifestação de interesse privado.
V. Diretrizes a serem observadas nas licitações e contratos.
1. Como estão distribuídas as regras para licitações – GPS
2. As diretrizes centrais
3. Reﬂexão sobre o Pregão nas Estatais.
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VI. Impedimentos na participação.
VII. Orçamento sigiloso.
1. Do que se trata.
2. Cuidados.
3. Lei de acesso à informação.
VIII. Publicidade e prazos.
IX. Das normas especíﬁcas para obras e serviços - Arts.42 a 46
1. Regimes de execução.
2. Anteprojeto e projetos.
3. Contratação integrada.
4. Contratação semi integrada.
5. Matriz de risco.
6. Remuneração variável vinculada a desempenho.
X. Das normas especíﬁcas para aquisição de bens.
XI. Do procedimento de licitação.
1. Fases
2. Modos de disputa
3. Julgamento das propostas – tipos de licitação
4. Desempate
5. Efetividade das propostas
6. Negociação
7. Habilitação
8. Recursos administrativos
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9. Homologação
10. Revogação e anulação.
XII. Dos procedimentos auxiliares das licitações.
1. Pré-qualiﬁcação permanente.
2. Cadastramento.
3. Sistema de registro de preços.
4. Catálogo eletrônico de padronização.
XIII. Da formalização dos contratos.
1. Para obras e serviços – mais de um contrato para serviço de mesma natureza.
2. Cláusulas necessárias.
3. Garantia.
4. Duração do contrato.
5. Mutabilidade do contrato.
6. Instrumento contratual.
XIV. Da alteração dos contratos.
XV. Das sanções administrativas.
1. Sanções administrativas.
2. CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas.
XVI. Da ﬁscalização pelo estado e pela sociedade.
1. Por órgãos de controle externo e interno.
2. Impugnação.
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XVII. Vigência.
XVIII. Novidades Previstas na Lei nº 13.979/2020.

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

Professora
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.

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

Programação
1ª dia
Das 08h30 às 12h00
• O desaﬁo trazido pela nova Lei.
• A quem alcança?
• Título II da Lei 13.303/2016.
• Os objetivos da licitação.
Das 12h00 às 12h30 – Esclarecimentos de dúvidas

2ª dia
Das 08h30 às 12h00
• Diretrizes a serem observadas nas licitações e contratos.
• Impedimentos na participação.
• Orçamento sigiloso.
• Publicidade e prazos.
• Das normas especíﬁcas para obras e serviços - Arts.42 a 46 (parcial)
Até projetos.
Das 12h00 às 12h30 – Exercícios e Esclarecimentos de dúvidas

3ª dia
Das 08h30 às 12h00
• Das normas especíﬁcas para obras e serviços - Arts.42 a 46 (restante).
• Das normas especíﬁcas para aquisição de bens.
• Do procedimento de licitação (parcial).
Até Desempate.
Das 12h00 às 12h30 – Esclarecimentos de dúvidas
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4ª dia
Das 08h30 às 12h00
• Do procedimento de licitação (restante).
• Dos procedimentos auxiliares das licitações.
• Da formalização dos contratos.
Das 12h00 às 12h30 – Exercícios e esclarecimentos de dúvidas

5ª dia
Das 08h30 às 12h00
• Da alteração dos contratos.
• Das sanções administrativas.
• Da ﬁscalização pelo estado e pela sociedade.
• Vigência.
• Novidades Previstas na Lei nº 13.979/2020.
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

