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83 ERROS A SEREM EVITADOS 
NAS CONTRATAÇÕES 
PÚBLICAS

Apresentação

CHRISTIANNE STROPPA 
E PAULO REIS 

13 A 15 DE JUNHO
FOZ DO IGUAÇU/PR 

O processo de contratação na administração pública é um ato complexo, composto por uma sucessão 
de procedimentos que se apoiam nos anteriores e se complementam com novas informações. A didá-
tica divisão do processo em 3 grandes momentos, a fase de planejamento, a fase de realização do cer-
tame licitatório ou da contratação direta e a fase de execução contratual, permite a divisão, também, 
dos atos a serem praticados, possibilitando uma especialização tão necessária para o atingimento dos 
objetivos.

O cometimento de erros acaba sendo algo que acontece com uma frequência indesejada. A uma, pela 
falta de um conhecimento mais efetivo dos ditames legais e jurisprudenciais, situação que se torna 
mais complexa na medida em que já temos no ordenamento jurídico brasileiro uma nova lei geral, 
com diversas inovações e um prazo já inferior a um ano para sua aplicação obrigatória. A duas, pela in-
terpretação das disposições legais, realizada pelos órgãos de controle, especialmente os Tribunais de 
Contas das diversas esferas governamentais, ora analisando apenas uma situação concreta e sobre ela 

83 ERROS A SEREM 
EVITADOS NAS 
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
Com fundamento na Lei nº 14.133/2021 
e na mais recente jurisprudência dos 
órgãos de controle.

*Caso não seja possível confi rmar o curso na modalidade presencial por questões de: inscritos ou motivos de força 
maior, em efeitos ainda da pandemia, o curso acontecerá na modalidade online em tempo real. A CON informará com 
antecedência de 15 dias corridos.

H Í B R I D O
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se posicionando, ora consolidando uma jurisprudência, situações que não inibem uma evolução inter-
pretativa, muitas vezes com mudanças de posicionamento até mesmo radicais. E, a três, pela urgência 
na prática de atos na administração pública, inúmeras vezes causada por um planejamento inexistente 
ou defi ciente, que gera uma pressão sempre facilitadora dos equívocos e decisões falhas.

O presente treinamento, contando com dois Professores experientes nos processos de contratação 
da administração pública, busca analisar erros que são cometidos nas 3 grandes fases do processo, 
direcionando soluções que estejam de acordo com a nova legislação e com os mais recentes posicio-
namentos dos Tribunais de Contas. Serão debatidos 84 erros que podem prejudicar enormemente os 
resultados do processo, com propostas de soluções juridicamente amparadas no ordenamento e, na 
medida do possível, na jurisprudência.

1) Como o agente de contratação deve se posicionar diante de demandas que podem levar à ob-
tenção de resultados ilegais ou insatisfatórios para o atendimento ao interesse público?

2) Qual a importância da administração pública trabalhar com agentes bem qualifi cados, prepa-
rados para o enfrentamento de situações diversas e controvertidas?

3) Quais as responsabilidades de um agente público que comete erros em processos de contra-
tação?

CARGA HORÁRIA

Ministradas em três dias corridos.
24 horas 

PÚBLICO ALVO:

O evento é destinado a todos aqueles que participam, direta ou indire-
tamente, dos processos de contratação, desde o seu planejamento até 
o acompanhamento da execução contratual, como agentes de contra-
tação, pregoeiros, demandantes, membros dos órgãos jurídico e de 
controle interno, ordenadores de despesas, chegando até à alta admi-
nistração, onde muitas situações importantes precisam ser decididas.
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Christianne Stroppa
Advogada especialista em Licitações e Contratos Administrativos; Professora Doutora e Mestre de Di-
reito Administrativo na PUC/SP; Assessora Especial (Jurídica) na Secretaria da Saúde do Município de 
São Paulo; Ex-Procuradora na Universidade de São Paulo.

Paulo Reis
Advogado e engenheiro civil, com 48 anos de atividade na administração pública, onde exerceu os car-
gos de Presidente de Comissão de Licitação, Pregoeiro, Fiscal de Contratos, diretor de Departamento 
de Engenharia, Coordenador de Controle Interno, Assessor Jurídico, Assessor Especial da Presidência 
de Tribunal de Justiça e Diretor Geral de Tribunal Eleitoral, entre outros. Autor dos livros Obras Públicas 
- Manual de Planejamento, Licitação e Fiscalização, Sistema de Registro de Preços- Uma forma inteli-
gente de contratar, e Contratos da Administração Pública, todos da Editora Fórum.

Especialistas

1º DIA

28 ERROS MAIS COMUNS NA FASE DE PLANEJAMENTO DO PROCESSO
• Erro 1: O Plano Anual de Contratações e o planejamento da administração
• Erro 2: Regras para escolha do agente de contratação e sua participação na fase preparatória
• Erro 3: O princípio da segregação de funções
• Erro 4: Os Estudos Técnicos Preliminares e suas defi nições prioritárias
• Erro 5: Imprecisões e omissões na defi nição do objeto
• Erro 6: Possibilidade de vedação a determinadas marcas e exigência de carta de solidariedade
• Erro 7: Planejamento das compras: fornecimento contínuo e a opção de formação de estoques
• Erro 8: Planejamento dos serviços: hipóteses de utilização dos serviços contínuos
• Erro 9: Incertezas no levantamento de preços e a defi nição do valor de referência
• Erro 10: Princípio do parcelamento e a análise da solução completa, incluindo contratações 

correlatas e qualifi cação de servidores
• Erro 11: Vantagens e desvantagens do catálogo de padronização
• Erro 12: Possibilidade de indicação e de vedação de marcas específi cas

Conteúdo Programático
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• Erro 13: Regras para defi nição do desempenho nos serviços continuados com dedicação exclusiva 
de mão de obra

• Erro 14: O Termo de Referência, quando deve ser utilizado e seu conteúdo fundamental
• Erro 15: Necessidade da consulta pública e suas características
• Erro 16: A opção pelo orçamento sigiloso, conveniência e oportunidade de utilização
• Erro 17: As modalidades licitatórias e os critérios de defi nição em cada caso
• Erro 18: Defi nição do prazo de execução e do prazo de vigência do contrato
• Erro 19: Condições de pagamento, disponibilidades orçamentárias e a infl uência nos preços 

propostos
• Erro 20: Participação do órgão jurídico: parecer opinativo ou parecer decisório?
• Erro 21: O PNCP e sua utilização como publicidade das licitações
• Erro 22: Impugnação ao edital e o reconhecimento de falhas e omissões como causa de republicação
• Erro 23: A opção pelo credenciamento, fundamentação e situações plausíveis
• Erro 24: Pré-qualifi cação de bens: vantagens e desvantagens
• Erro 25: As licitações exclusivas para pré-qualifi cados
• Erro 26: O Registro Cadastral e sua utilização nas contratações
• Erro 27: A possibilidade de utilização da contratação por facilities
• Erro 28: Vedação à aquisição de bens de luxo e necessidade de regulamentação

2º E 3º DIA

55 ERROS MAIS COMUNS NA FASE LICITATÓRIA E NA FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
• Erro 1: As regras para publicidade e a contagem dos prazos
• Erro 2: Impugnação ao edital e seu tratamento pela administração
• Erro 3: Vícios sanáveis e vícios insanáveis no julgamento das propostas
• Erro 4: Vícios sanáveis e vícios insanáveis na análise dos documentos de habilitação
• Erro 5: Exigências da apresentação de amostras e realização de prova de conceito e suas regras 

específi cas
• Erro 6: Os critérios de julgamento, as situações específi cas do menor preço, do maior desconto e 

da melhor técnica
• Erro 7: Distinções entre as exigências de qualifi cação técnica profi ssional e qualifi cação técnica 

operacional
• Erro 8: Exigências máximas de comprovação da qualifi cação profi ssional
• Erro 9: Exigências máximas de qualifi cação operacional
• Exigências de qualifi cação econômico-fi nanceiras
• Erro 10: Exigência de vistoria prévia e comprovação na licitação
• Erro 11: Participação de pessoa física nas licitações e suas especifi cidades
• Erro 12: Modalidades licitatórias e os modos de disputa
• Erro 13: Propostas com valores inexequíveis
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• Erro 14: Propostas com valores superiores ao limite máximo estabelecido
• Erro 15: A obrigatoriedade de realização de diligências
• Erro 16: Negociação como poder-dever da administração
• Erro 17: As regras para desempate e a necessidade de regulamentação
• Erro 18: Revogação e anulação do procedimento
• Erro 19: As licitações do tipo “técnica e preço e as exigências para avaliação das propostas
• Erro 20: Fase recursal na Lei nº 14.133, de 2021
• Erro 21: O Diálogo Competitivo e  suas regras básicas
• Erro 22: A matriz de risco e sua importância nos contratos
• Erro 23: Estabelecimento dos prazos contratuais
• Erro 24: As regras para verifi cação da disponibilidade orçamentária e da extinção dos contratos
• Erro 25: Condições para assinatura do termo de contrato
• Erro 26: Publicidade dos contratos fi rmados
• Erro 27: Cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos
• Erro 28: Exigências de garantia: regras, defi nição e prazos
• Erro 29: Cláusula de retomada nos contratos de obras e serviços de engenharia
• Erro 30: Condições para recebimento do objeto do contrato
• Erro 31: Aditivos em contratos de obras, serviços e compras
• Erro 32: Possibilidade de compensação entre acréscimos e supressões
• Erro 33: Aplicação das cláusulas de reajustamento
• Erro 34: A revisão e o reequilíbrio da equação econômico-fi nanceira
• Erro 35: Defi nição da equipe de fi scalização
• Erro 36: Papel do gestor do contrato e dos seus fi scais
• Erro 37: Aplicação de penalidades e o processo respectivo
• Erro 38: Hipóteses de dispensabilidade de licitação e o fracionamento da despesa
• Erro 39: Contratação direta por inexigibilidade e suas condições fundamentais
• Erro 40: Os contratos com obrigações de meio e os contratos com obrigações de resultado
• Erro 41: A contratação integrada e a contratação semi-integrada e suas características
• Erro 42: Diferenças na atuação da fi scalização da execução em função do regime de execução, nas 

obras e serviços
• Erro 43: Pagamento em função do resultado
• Erro 44: Sobrepreço e superfaturamento nos processos de contratação
• Erro 45: A responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas e as cautelas a serem adotadas
• Erro 46: Causas para suspensão da execução e suas consequências
• Erro 47: A composição do BDI nas contratações de obras e serviços de engenharia
• Erro 48: Possibilidade de permissão para subcontratação de parcelas do objeto
• Erro 49: Causas para extinção do contrato administrativo
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• Erro 50: Apoio do órgão jurídico e do controle interno à atuação da fi scalização
• Erro 51: Garantia quinquenal nas obras de engenharia
• Erro 52: Causas de nulidade dos contratos
• Erro 53: O contrato de efi ciência e suas regras básicas
• Erro 54: O SRP e as condições de utilização
• Erro 55: Prorrogação do prazo da Ata de Registro de Preços
• Erro 56: Anulação de contrato com repercussões no interesse público

CARGA 
HORÁRIA
24 HORAS

MATERIAL 
DIDÁTICO 

COMPLETO

Investimento

- 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).

FORMATO
PRESENCIAL

R$ 3.490,00 
(três mil, quatrocentos e noventa 

reais)

FORMATO
ONLINE REAL TIME

R$ 2.990,00 
(dois mil, novecentos e noventa 

reais)
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13 A 15 DE JUNHO 
FOZ DO IGUAÇU/PR OU ONLINE
Início 8h30 às 12h00 e das 13h00 às 17h30; 
Intervalo de 01h00 para almoço; 
Coff ee Break às 10h00 e às 16h00.

Data

*O hotel/local da realização do curso será divulgado em breve. 
Fique atento(a)!

- Caso não seja possível confi rmar o curso na modalidade presencial por questões de: inscritos ou motivos de 
força maior, em efeitos ainda da pandemia, o curso acontecerá na modalidade online em tempo real. A CON 

informará com antecedência de 15 dias corridos.

- Este curso está comprometido com todas as medidas de prevenção da COVID-19 e irá segui-las de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pelas autoridades locais quanto à realização de eventos presenciais. Todos os eventos que 
ocorrerem presencialmente, serão monitorados, do início ao fi m, quanto a capacidade máxima permitida para o 
local, distanciamento, disponibilização de álcool gel para higienização correta das mãos, uso de máscara e outras 

medidas que nos permite estar juntos e em segurança. Qualquer dúvida, sugestão ou apontamento, entre em 
contato conosco.

Material incluso

Material de Apoio - Con Treinamentos; 
(pasta, caneta, lapiseira, marca texto e 
bloco)

Certifi cado de capacitação e aperfeiçoa-
mento profi ssional registrado em cartório;

06 coff ee breaks;

03 almoços

Livro: Coletânea de Licitações e Contra-
tos, atualizada conforme a nova Lei Nº 
14.133/2021

Coletânea digital de Licitações e Contratos, 
atualizada conforme nova lei nº 14.133/2021

Material digital da capacitação 

Certifi cado digital 

Acesso de 20(vinte) dias ao curso após a ca-
pacitação (liberação até 7 dias após o termi-
no da capacitação)

OnlinePresencial
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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 Connect On Marketing de Eventos Eireli, CNPJ 
13.859.951/0001-62 nos seguintes bancos:

Banco nº 001

Ag. 3041-4 C/C 125211-9
Banco nº 341

Ag. 0615 – C/C 21708-0

Inscrição e Pagamento

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


