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Apresentação

RAFAEL JARDIM  
 
AO VIVO NOS DIAS:  
09 E 10 DE SETEMBRO

Enfim, a Lei 14.133/2021 – a NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. E com ela, 
novas ferramentas, novos conceitos e terminologias, novos desafios. Como uma das grandes novida-
des, consta o enfoque à etapa de planejamento, alçada como princípio licitatório! O novo texto legal 
albergou conceitos específicos e procedimentos próprios para a ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICO 
PRELIMINARES, PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS.

Este seminário, pois, propõe ao participante o acesso prático, contextualizado e organizado aos mais 
variados tópicos relacionados a todas essas mudanças, especificamente voltadas à etapa de planeja-
mento da contratação: Plano Anual de Contratações, Estudos Técnico-Preliminares e Gestão de Riscos, 
descomplicando todas as novidades alçadas pela Nova Lei de Licitações e Contratos.

Elaboração passo-a-passo de um Estudo Técnico Preliminar, incluindo a sua relação com os estudos de 
viabilidade e o Plano Anual de Contratação, a descrição da necessidade, o estabelecimentos de requi-
sitos para a contratação, levantamento de mercado, definição do objeto de contratação, levantamento 
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de quantitativos e preços – incluindo a pesquisa de preços –, justificativas para o parcelamento do 
objeto, demonstrativo de resultados, providências prévias a celebração do contrato, contratações cor-
relatas ou interdependentes, descrição dos impactos ambientais, posicionamento conclusivo quanto à 
viabilidade, passo a passo para a construção do mapa de riscos.  TUDO ISSO E MUITO MAIS!!!

Mais que uma apresentação passo a passo das principais novidades da nova lei sobre o planejamento 
das contratações, o treinamento pretende clarificar um standart de raciocínio para a solução dos pro-
blemas que rodeiam o tema, capaz de suportar a solução das mais variadas situações que fatalmente 
irão surgir no dia-a-dia dos agentes públicos que militam no planejamento de contratações públicas. 

Aos fiscais, gestores de contratos, servidores e empregados públicos da área demandante, membros 
de comissão de licitação, orçamentistas, projetistas e gestores um compêndio historiado das trilhas 
legais para o bom e regular emprego de recursos públicos em obras públicas. Aos operadores do di-
reito, uma extensa lista de construções factuais indispensáveis à correta subsunção jurídica de casos 
concretos nessa área.

OBJETIVOS

• Situar os participantes quanto às principais novidades da Nova Lei de Licitações e Contratos envol-
vendo o planejamento de obras públicas, em suas etapas de ETP, gestão de riscos e Plano Anual de 
Contratações;

• Desenvolver uma visão crítica de um padrão de raciocínio legal para a solução dos problemas que 
rodeiam o planejamento de contratações públicas segundo a Nova Lei de Licitações, capaz de su-
portar a solução de situações gerais do dia-a-dia administrativo.

• Sanear as principais dúvidas dos participantes em temas afetos a licitação, contratação, fiscalização 
e controle de obras públicas.

• Apresentar a jurisprudência do TCU sobre o tema.

PÚBLICO ALVO:

Fiscais e gestores de contrato, membros de comissão de licitação, 
servidores e empregados públicos da área demandante, audito-
res, consultores jurídicos, ordenadores de despesa, advogados, 
estudantes, e todo aquele interessado em conhecer mais sobre a 
governança e o planejamento de licitações públicas.
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CARGA HORÁRIA

(8H30H ÀS 12H30 DAS 14H00 ÀS 18H)

16 horas

Especialista

Rafael Jardim
Rafael Jardim é Auditor Federal de Controle Externo, é o atual Secretário de Fiscalização de Bancos e 
Fundos de Pensão do TCU e Ex-Secretário de Combate a Corrupção daquela Corte. Coautor dos livros 
“Obras Públicas: comentários à jurisprudência do TCU” – 4ª Edição, “O RDC e a Contratação Integrada 
na prática” , “Lei Anticorrupção e Temas de Compliance” e “O Controle da Administração Pública na Era 
Digital”. No TCU desde 2005, foi também titular da Secretaria Extraordinária de Operações Especiais 
em Infraestrutura, unidade responsável pela condução dos processos relacionados à Operação Lava 
Jato. Foi ainda Diretor da área técnica responsável pela fiscalização de rodovias. Ocupou os cargos de 
Secretário de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e também de Fiscalização de Obras de Energia. 
Coordenou as fiscalizações do TCU atinentes à Copa do Mundo de 2014. Na área de combate à cor-
rupção e integridade, palestrou em eventos internacionais da ONU, OCDE, além de treinamentos para 
auditores das Controladorias Gerais de diversos países na América Latina. Palestrante e conferencista 
em temas afetos à engenharia de custos para o setor público, ao Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas (RDC), Compliance, Integridade e a licitações e contratos de obras e serviços de engenharia. 
Formado em engenharia civil pela Universidade de Brasília, trabalhou por mais de dez anos na coorde-
nação de projetos e execução de obras na iniciativa privada.

INTRODUÇÃO / CONTEXTUALIZAÇÃO
Princípios basilares da Lei 14.133/2021
Hermenêutica aplicada à interpretação dos institutos da Nova Lei de Licitações e Contratos.
Visão geral sobre responsabilidade na Lei 14.133/2021.
Discricionariedade, motivação e  dever vinculado na nova Lei de Licitações e Contratos

Conteúdo Programático
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NOVAS DEFINÇÕES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
Agente de contratação
 Requisitos de investidura
 Pregoeiro
Compra
Serviço
Obra
Serviço comum
Serviço especial
Serviços contínuos
Serviço de engenharia
Concorrência
Pregão

PLANEJAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS SEGUNDO A NLL
Definição
Responsabilidades quanto ao planejamento da contratação
Visão geral sobre responsabilidade e consequências sobre falhas no planejamento
Etapas obrigatórias de planejamento
Novidades quanto aos elementos de edital e seus impactos na etapa de planejamento

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES
Conceito
Objetivos
Relação do PAC com a governança estratégica do órgão ou entidade
Obrigatoriedade ou não da realização do PAC
Comparação da NLL com a IN-ME 01/2019
Competências para a realização
Elementos mínimos de um PAC
Prazos de apresentação
Consequências em caso de atraso
Procedimentos para alteração do PAC
Procedimentos necessários para a alteração do PAC

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES 
Definição
Histórico legislativo e regulamentar do ETP
Obrigatoriedade do ETP
Casos de dispensa de ETP
Discricionaridade administrativa, motivação e ETP
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Quem deve elaborar o ETP?
Definição de Estudos de Viabilidade de obras públicas e serviços de engenharia
 Viabilidade Técnica
 Viabilidade financeira
 Viabilidade econômica
 Viabilidade Ambiental
Diferença para ETP na etapa de projeto de obras e na etapa anterior ao edital para a execução
Casos de “dispensa” de ETP
Eventual responsabilidade dos autores do ETP
Descrição da necessidade da realização da obra
Previsão da contratação no PAC (Plano Anual de Contratações)
Requisitos da contratação
Estimativas de quantidades
Estimativas de valor
 Pesquisa de preços, IN-ME 73/2020 e Decreto 7.983/2013
 Casos de utilização da média, mediana e valor mínimo da pesquisa
 Número mínimo de pesquisas
Levantamento de mercado
Descrição da solução
Justificativas de parcelamento e aspectos gerais pré-licitatórios
Demonstrativo de resultados
Contratações correlatas ou interdependentes
Providências anteriores à contratação
Descrição de possíveis impactos ambientais
Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade

GESTÃO DE RISCOS DE OBRAS PÚBLICAS
 Definição de riscos
 Obrigatoriedade da gestão de riscos em obras públicas
 Eventuais responsabilidades sobre a omissão da gestão de riscos em obras públicas
 Responsabilidade pela gestão de riscos, segundo a Nova Lei de Licitações e Contratos
 Quando devem ser empreendida a identificação de riscos em obras públicas
 Riscos segundo o COSO-ERM e a ABNT-ISO 31.000
 Tipos de risco
  Riscos estratégicos
  Riscos operacionais
  Riscos de informação
  Riscos de conformidade
 Mapa de riscos x matriz de riscos: diferença
 Riscos licitatórios e riscos de execução/fiscalização
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 Identificação, tratamento, priorização, resposta, controle e monitoramento de riscos de licitações 
e contratos
 Exercício prático de elaboração de mapa de risco

R$ 1.690,00
(um mil, seiscentos e noventa reais)

- A CON treinamentos oferece propostas personalizadas para capacitação de grupos e equipes. 
Entre em contato com nossas consultoras.

- A CON Treinamentos se reserva do direito de cancelar ou reagendar data/horários de realização do curso, 
comprometendo-se a informar antecipadamente os inscritos. Permanecendo isenta de qualquer sanção, 

indenização ou reparação (material e moral).

Investimento

AO VIVO NOS DIAS: 09 E 10 DE SETEMBRO 
(8H30H ÀS 12H30 DAS 14H00 ÀS 18H)

Data

Apostila digital da capacitação

Certificado digital 

Acesso de 20 dias ao curso após a capacitação 

Material incluso
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Requisitos de processador e RAM
• Dual Core 2 GHz de frequência ou superior (i3/i5/i7 ou equivalente da AMD)
• Memória RAM 4.0 GB
• Internet de 5MBs (de preferência por cabo) 
• Alto-falantes e microfone integrados ou conectados via USB ou Bluetooth sem fio.
• Webcam comum ou em HD integrada ou conectada via USB.
• Antes da capacitação verificar com a TI do seu órgão se existe algum bloqueio ao software ZOOM. 

Sugestões técnicas – REAL TIME

A inscrição poderá ser efetuada pelo telefone (41) 3068-3858, através do e-mail
contato@contreinamentos.com.br ou pelo nosso site www.contreinamentos.com.br.

O pagamento deverá ser realizado em nome de  JEANE LEITE DA SILVA CANELAS - CON 
TREINAMENTOS, CNPJ 22.965.437/0001-00 nos seguintes bancos:

Banco nº 001 

Ag. 3041-4 C/C 128018-x
Banco nº 341 

Ag. 0615 – C/C 21671-0

Inscrição e Pagamento
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Se preferir entre em contato com nossa  
central de relacionamento:

(41) 9 9514-1110Central de  
Relacionamento:
(41) 3068-3858 contato@contreinamentos.com.br

Acompanhe nossas Redes Sociais: @contreinamentos


