
1contreinamentos.com.br

22 a 24 de agosto
B R A S Í L I A / D F

Apresentação

ANDRÉ BAETA, FRANCISCO SÉRGIO 
E KARINE LÍLIAN

22, 23, E 24 DE AGOSTO
BRASÍLIA/DF

A Lei 14.133/2021 já completou o seu primeiro ano de vigência e, em poucos meses, será de uso co-
gente para a administração direta, autárquica e fundacional das três esferas da federação, pois haverá 
a revogação das Leis 8.666/1993, 10.520/2002 e 12.462/2011

No campo infralegal, embora ainda existam diversos pontos a serem regulamentados, tivemos avanços 
na regulamentação da lei em nível federal, com a edição de alguns decretos e instruções normativas.

Existem 15 atos normativos já editados pelo Poder Executivo Federal com a fi nalidade de disciplinar 
diversas questões da nova Lei 14.133/2021, bem como de outros 8 projetos de atos normativos em 
diferentes estágios de tramitação no Governo Federal. E o mais relevante, há um levantamento com a 
previsão de edição de outros 43 atos normativos que ainda não começaram a ser elaborados.

O desenvolvimento de sistemas e interfaces diversas também tem se mostrado um desafi o para a 
efetiva implementação da nova lei. Em fevereiro de 2022, o Ministério da economia lançou uma ferra-
menta para possibilitar a publicação de contratos e para permitir o uso do PNCP por órgãos que não 
integram o SISG (Sistema de Serviços Gerais).

Até então, órgãos como o TCU estavam utilizando a nova Lei publicando o extrato dos contratos so-
mente no Diário Ofi cial da União e no seu próprio portal de transparência. A esse respeito, o Acórdão 
2.458/2021-Plenário considerou que é possível a utilização do art. 75 da Lei 14.133/2021 por órgãos 

• A Lei 14.133/2021 explicada e comentada, 
artigo por artigo, por especialistas na área.

• O passo a passo para começar a licitar pela 
Lei 14.133/2021.
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não vinculados ao Sistema de Serviços Gerais (Sisg), do grupo chamado órgãos “não-Sisg”, em caráter 
transitório e excepcional, até que fossem concluídas as medidas necessárias ao efetivo acesso às fun-
cionalidades do Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, o que só ocorreu em fevereiro deste 
ano.

Não obstante o exposto, o Portal Nacional de Contratações Públicas ainda não está operando com 
todas as funcionalidades previstas, o que tem limitado o uso da Lei 14.133/2021 precipuamente para 
dispensas de licitação em função do valor.

Assim, chegou a hora de acelerarmos o passo! E devemos nos capacitar e preparar para começar a 
utilização da nova Lei de Licitações dentro dos próximos meses.

Nesse contexto, o presente seminário terá uma abordagem pedagógica inédita, se propondo a apre-
sentar, artigo por artigo, de forma circunstanciada cada um dos dispositivos da nova Lei 14.133/2021.

Também será exposto todas as medidas preparatórias em termos de recursos materiais, humanos e 
normativos para que as novas licitações possam ser realizadas com amparo na nova lei.

Termos a maior carga horária de capacitação do mercado, com 24 horas de capacitação.

CARGA HORÁRIA

(Em três dias corridos)
24 horas 

PÚBLICO ALVO:
• Gestores e fi scais de contratos
• Membros de comissões de licitação
• Procuradores e advogados públicos
• Pregoeiros
• Comissões de apoio ao pregoeiro
• Advogados
• Auditores e servidores de órgãos de controle interno 
• Gestores públicos em geral
• Servidores em geral que atuam nos processos de licitações pública
• Ordenadores de despesa
• Demais profi ssionais interessados no assunto
• Empresas e profi ssionais que participam de licitações e contratam com os órgãos 

governamentais.

MAIOR
CARGA HORÁRIA 
DO MERCADO!
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ANDRÉ PACHIONI BAETA
André Pachioni Baeta é engenheiro graduado pela Universidade de Brasília. Desde 2004, exerce o car-
go de Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, atuando na fi scalização e 
controle de obras públicas. Participou, como integrante da equipe de auditoria ou como supervisor da 
fi scalização, de diversas auditorias de obras públicas.

Atualmente, exerce a função de Assessor em Gabinete de Ministro do TCU.

É autor ou coautor das seguintes obras:

• Livro “Orçamento e Controle de Preços de Obras Públicas”, publicado pela Editora Pini em 2012. 

• Livro “RDC – Regime Diferenciado de Contratações Públicas – Aplicado às Licitações de   Obras e 
Serviços de Engenharia”, publicado pela Editora Pini em 2013, atualmente na terceira edição (2016). 

• Coautor do Livro “Pareceres de Engenharia”, publicado pelo Clube dos Autores, em 2016. 

• Coautor do Livro “Lei Anticorrupção e Temas de Compliance”, 2ª Edição, publicado pela   Editora 
Juspodivm, em 2016. 

• Coautor do Livro “Terceirização, Legislação, Doutrina e Jurisprudência”, publicado pela   Editora Fó-
rum, editado pela Editora Fórum em 2017, atualmente na segunda edição (2018). 

• Coautor do Livro “Novo Regime Jurídico das Licitações e Contratos das Empresas   Estatais”, da Edi-
tora Fórum (2018).

Especialistas

FRANCISCO SÉRGIO MAIA ALVES
Mestre em direito e políticas públicas pelo Centro Universitário de Brasília (Uniceub). Graduado em 
direito pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e em engenharia civil-aeronáutica pelo Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Auditor federal de controle externo no Tribunal de Contas da União. 
Assessor de Ministro. Autor e coautor de artigos e obras jurídicas.

Artigos publicados:

1) A interconexão do processo de contas com o processo judicial a partir da Operação Lava Jato. REVIS-
TA CONTROLE, v. XIX, p. 354-392, 2021.

2) Utilização pela jurisdição de contas das provas fornecidas em acordos de leniência e de colaboração 
premiada em desfavor do colaborador: análise da possibilidade à luz da teoria da aquisição da prova. 
REVISTA INTERESSE PÚBLICO, v. 113, p. 211-238, 2019.

3) O novo paradigma da decisão a partir do art. 20 da LINDB: análise do dispositivo segundo as teorias 
de Richard Posner e Neil MacCormick. REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, v. 278, p. 113-144, 2019.
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4) A colaboração processual no âmbito do Tribunal de Contas da União: Análise de sua possibilidade 
jurídica. REVISTA INTERESSE PÚBLICO, v. 118, p. 189-208, 2019.

5) Acordos de Leniência e o papel do TCU. REVISTA INTERESSE PÚBLICO, v. 107, p. 153-168, 2018.

6) ANÁLISE DA JURIDICIDADE DO CONTROLE DOS ACORDOS DE LENIÊNCIA DA LEI ANTICORRUPÇÃO 
EMPRESARIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REVISTA DA AGU, v. 17, p. 155-182, 2018.

7) Repercussão dos acordos de leniência e de colaboração premiada celebrados pelo Ministério Público 
Federal sobre as competências do Tribunal de Contas da União. REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, 
v. 277, p. 71-103, 2018.

8) Controle da Administração Pública pelo Tribunal de Contas da União: espaço objetivo de incidência e 
parâmetro de legalidade. REVISTA INTERESSE PÚBLICO, v. 108, p. 197-223, 2018.

9) O ativismo na atuação jurídico-administrativa do Tribunal de Contas da União : estudo de casos. RE-
VISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA, v. 53, p. 303-328, 2016.

Livros publicados/organizados ou edições:

1) ZYMLER, B. ; BAETA, A. P. ; SILVA, A. V. ; MOREIRA, D. M. B. ; BISPO, F. S. ; ALVES, F. S. M. ; MACHADO, 
K. L. S. C. ; DIOS, L. C. . NOVO REGIME JURÍDICO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DAS EMPRESAS ESTATAIS. 
Análise da Lei nº 13.303/2016 segundo a jurisprudência do Tribunal de Contas da União. 1. ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2018. v. 1. 446p .

2) FERRAZ, D. A. ; ALVES, F. S. M. . Contratação Internacional: algumas espécies de contratos mercantis. 
1. ed. Curitiba: Editora CRV, 2015. 158p .

3) ALVES, Francisco Sérgio Maia;  ZYMLER, Benjamin. Governança e Estratégia de Enfrentamento da Co-
vid-19 pelo Ministério da Saúde: Diagnóstico da Situação entre Março e Junho de 2020. In: Alethele de 
Oliveira Santos; Luciana Tôledo Lopes. (Org.). Covid-19 - Planejamento e Gestão. 1ed. Brasília: Conass, 
2021, v. 2, p. 53-66. Disponível em.

KARINE LILIAN
MBA em Gestão da Administração Pública, pelo Instituto de Cooperação e Assistência Técnica – ICAT. 
Curso Superior de Direito, pelo Centro Universitário de Brasília – Ceub (Brasília/DF). Participou do Pro-
grama de Formação de Analista de Controle Externo do Tribunal de Contas da União no Instituto Serze-
dello Corrêa do TCU, com duração de 264 horas (Brasília/DF). MAGISTÉRIO: Conteudista do curso “Pres-
tação de Contas: Dever do Gestor, Direito da Sociedade”, promovido pelo TCU. Instrutora do Instituto 
Serzedello Correa do TCU. Palestrante e conferencista de cursos nas áreas de licitações e contratos, 
convênios, processo no TCU e tomada de contas especial. PUBLICAÇÕES: Co-autora dos livros: Licita-
ções & Contratos – Orientações Básicas, editado pelo Tribunal de Contas da União, Terceirização – Le-
gislação, Doutrina e Jurisprudência, editado pela Editora Fórum, e Novo Regime Jurídico de Licitações e 
Contratos das Empresas Estatais, editado pela editora Fórum. Autora de diferentes artigos.
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Conteúdo Programático

LEITURA INTEGRAL DA LEI 14.133/2021, ARTIGO POR ARTIGO, COM DESTAQUES PARA OS TÓPICOS 
A SEGUIR:

Aspectos gerais da nova Lei de Licitações, a atuação dos agentes públicos e a etapa preparatória 
do certame

• Comentários gerais

• Âmbito de aplicação da nova Lei

• Princípios e objetivos

• Defi nições (art. 6º da nova lei)

• A atuação dos agentes públicos

• Atribuições do agente de contratação e da comissão de contratação

• Requisitos para a investidura nas funções

• Certifi cação dos agentes de contratação em escolas de governo

• Mudanças a atuação dos órgãos de assessoramento jurídico. O papel do parecerista jurídico no 
âmbito da nova Lei 14.133/2021

• Como fi ca a situação do pregoeiro no âmbito da nova lei?

• A segregação de funções dos agentes públicos

• O processo licitatório

• Revogação das Leis 8.666/1993, 10.520/2002 e do RDC

• Regras de transição

• Campo de aplicação subjetiva da lei

• A regulamentação da Lei 14.133/2021 e a sua implantação nas licitações e contratos conduzidos 
pelos estados e municípios

• A fase preparatória da contratação

• O plano anual de contratações 

• Etapas para elaboração (aplicação subsidiária da IN 1/2019 do Ministério da Economia)

• O gerenciamento de riscos

• Documento de formalização de demanda

• Quem deve elaborar o documento de formalização de demanda?

• Estimativa do custo da contratação

• Possibilidade de o valor estimado da contratação ser sigiloso (vantagens, desafi os e recomendações 
gerais)
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• Conteúdo do estudo técnico preliminar

• Roteiro de elaboração e conteúdo detalhado do estudo técnico preliminar (modelos para compras 
e contratação de serviços)

• Os documentos de planejamento da nova lei (termo de referência, anteprojeto, projeto básico e 
projeto executivo).

• Conteúdo e roteiro detalhado de elaboração do termo de referência (compras e serviços)

• Quando utilizar o projeto básico ou o termo de referência para licitar? 

• Vedação aos autores dos projetos

• Check List dos instrumentos

A contratação direta pela Lei 14.133/2021

CONSIDERAÇÕES GERAIS – DISPENSA E INEXIGIBILIDADE

• Caminhos para contratação - licitação ou contratação direta. Como decidir? 

• Principais diferenças entre dispensa e inexigibilidade de licitação. 

• Diferença entre licitação dispensável e licitação dispensada.

• As hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação.

PRINCIPAIS HIPÓTESES LEGAIS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

• Contratação em Razão do Valor - Novos limites. Cautelas necessárias. Os cuidados para que não se 
caracterize o fracionamento de despesa. 

• Contratação Emergencial - Requisitos exigidos para a contratação por emergência. Distinção entre 
“emergência” e “falta de planejamento”. Contratação emergencial quando a licitação não é concluí-
da a tempo. Responsabilidade do gestor. Contratações sucessivas por emergência. 

• Contratação decorrente de licitação deserta ou fracassada - Requisitos que respaldam a contratação 
direta em virtude da ausência de interessados. A aplicação diante de licitação deserta e fracassada. 

• Propostas com preços superiores aos praticados no mercado - Requisitos da hipótese contemplada 
na alínea b do inciso III do art. 75 da Lei 14.133/2021. Obrigatoriedade dessa hipótese e decisão pela 
licitação. 

• Aquisição de componentes ou peças vinculadas à garantia contratual - A obrigação da Administra-
ção defi nir as condições de contratação. Os casos em que mais de um fornecedor comercializa a 
peça ou o componente. 

• Remanescente de obra, serviço ou fornecimento - A exclusão da hipótese de dispensa e a possibili-
dade de contratação segundo a nova lei.
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

• Inexigibilidade e impossibilidade de seleção objetiva

• Credenciamento: procedimento auxiliar disciplinado na nova lei

• Fornecedor e prestador de serviço exclusivo

• A notória especialização

• Contratação de serviços artísticos

• Aquisição ou locação de imóvel 

PLANEJAMENTO E INSTRUÇÃO DO PROCESSO

• O processamento da licitação segundo a Lei 14.133/2021

• Etapas do processo licitatório segundo a nova lei

• Conteúdo do edital de licitação

• Divulgação do edital de licitação e prazos mínimos de publicação 

• Apresentação de propostas e lances

• Julgamento

• Participação de consórcios

• Participação de Cooperativas

• Possibilidade de indicação de marca/modelo

• O processo de padronização

• A vedação ao fornecimento de determinadas marcas

• Exigência de amostras

• Provas de conceito

• Exigência de carta de solidariedade do fabricante

• Vedação à aquisição de bens de luxo. Regulamentação federal da matéria (Decreto 10.818/2021)

• Como ocorre a prova de qualidade dos produtos, nos termos do art. 42

• certifi cação de qualidade do produto por instituição credenciada pelo Conselho Nacional de Metro-
logia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro)

• Tratamento diferenciado para  microempresas e empresas de pequeno porte

• Margens de preferência

• Os critérios de julgamento
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• Critérios de aceitabilidade de preços

• Regimes de execução contratual

• Fases do processo de licitação: preparatória; divulgação do edital; apresentação de propostas e 
lances; julgamento; habilitação; recursal; e homologação

• Modalidades de Licitação

• Licitações eletrônicas versus certames presenciais e a ampliação do uso das ferramentas eletrôni-
cas para a realização de licitações

• Instituição do diálogo competitivo como modalidade de licitação

• Inversão de fases de habilitação

• Modos de disputa aberto e fechado e combinação dos modos de disputa

• Intervalo mínimo da diferença entre os lances

• Negociação de condições mais vantajosas

• Regras de desempate das propostas

• O portal de contratações públicas

• Procedimentos auxiliares (credenciamento, sistema de registro de preços, cadastramento, catálogo 
eletrônico de padronização e PMI)

• Impugnações, pedidos de esclarecimento e recursos

• Revogação da licitação

• Homologação e encerramento da licitação 

Licitação e contratação das obras públicas na Lei 14.133/2021

• O Planejamento das obras públicas segundo a nova Lei

• Explanação sobre os conceitos de superfaturamento e sobrepreço trazidas no art. 6º da nova Lei.

• O Gerenciamento de riscos das obras públicas e serviços de engenharia.

• Regras sobre a orçamentação de obras públicas e serviços de engenharia

• O que são obras e serviços de engenharia “comuns” e “especiais” no âmbito da Lei 14.133/2021? 
Quais impactos a classifi cação da obra em comum ou especial trará no processamento do certame?

• A previsão do uso do BIM (Building Information Modeling)

• O uso do diálogo competitivo para a licitação de obras e serviços de engenharia

• Os regimes de execução contratual na nova lei

• A contratação integrada e semi-integrada

• Regime de fornecimento e prestação de serviço associado,
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• O seguro garantia com cláusula de retomada

• Novas regras de exequibilidade e aceitabilidade das propostas

• O uso do sistema de registro de preços para contratação de obras. Pontos a serem observados: 
padronização do objeto; adjudicação por lote ou por item; preços que sofrem variações sazonais ou 
por localidade;» É possível utilizar o SRP quando se está prevendo uma única contratação? Ou em 
objetos que não possam ser parcelados ou dissociados uns dos outros? Cuidados para o SRP não 
ser considerado como contrato do tipo “guarda-chuva”, com objeto indefi nido.

• Como fi ca o pregão para a contratação de obras e serviços de engenharia?

• O uso do Sinapi e demais parâmetros previstos sobre orçamentação das obras

• Disposições sobre a contratação de projetos e outros serviços de engenharia consultiva

• Previsão de matriz de riscos, possibilitando a alocação objetiva de riscos entre as partes

• Possibilidade de o construtor contratado atuar no licenciamento ambiental e na desapropriação

• Responsabilidade do construtor, do projetista e da empresa supervisora da obra no âmbito da nova 
lei

• Contratação de serviços de manutenção predial no âmbito da Lei 14.133/2021

As regras relacionadas aos contratos administrativos na nova Lei de Licitações e o controle e 
governança das contratações

• Fase de execução contratual 

• A formalização dos contratos

• Cláusulas fundamentais de um contrato administrativo segundo a Lei 14.133/2021

• Cláusulas exorbitantes e prerrogativas da Administração

• Quais as hipóteses e o que muda na celebração dos aditivos contratuais? 

• Limites de aditamento contratual 

• Cálculo do limite de alteração contratual 

• Suspensão dos contratos e a atrasos os pagamentos pela Administração

• Mecanismos de consensualismo previstos na lei (conciliação, mediação, comitê de resolução de 
disputas e arbitragem)

• Regras sobre subcontratação

• Duração dos contratos

• Disposições e regras acerca das prorrogações de contratos

• Contratos de efi ciência

• Garantia contratual



10contreinamentos.com.br

22 a 24 de agosto
B R A S Í L I A / D F

• Medições e pagamentos

• Mudanças nas regras sobre manutenção na ordem cronológica das faturas

• Uso da conta vinculada

• Novo regime de infrações e sanções administrativas capituladas na Lei 14.133/2021

• Contratos de escopo e contratos continuados

• A possibilidade de contratação de fornecimentos contínuos no âmbito da Lei 14.133/2021

• Responsabilidade da administração pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias do contratado. 
O que muda em relação à Lei 8.666/1993?

• Regras sobre reajustamento e repactuação dos contratos

• Uso da remuneração variável vinculada ao desempenho do contratado

• Atribuições e obrigações do fi scal do contrato

• Quem pode ser designado fi scal do contrato

• Recebimento do objeto contratado

• Extinção dos contratos

• Anulação dos contratos

• A modulação dos efeitos da nulidade dos contratos e a necessidade de realizar estudo com os im-
pactos decorrentes da anulação do ajuste.

• A opção pela continuidade do contrato e pela solução da irregularidade por meio de indenização 
por perdas e danos

• O controle e governança das contratações

• As três linhas de defesa 

• Os tribunais de contas e a nova lei de licitações

• Disposições sobre representação de licitantes e medidas cautelares

• Desafi os da nova lei aos órgãos de controle externo 

• Responsabilização dos agentes de contratação no âmbito da nova lei

• A responsabilidade da alta administração do órgão diante do disposto no art. 11, parágrafo único, 
da Lei 14.133/2021.
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22, 23, E 24 DE AGOSTO DE 2022
BRASÍLIA/DF

Data

R$ 3.990,00 
(três mil, novecentos 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).

- 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.

Investimento
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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

Material incluso

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

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

Certifi cado de capacitação e aperfeiçoamento profi ssional registrado em cartório;

06 (seis) coff ee breaks;

03 almoços.

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


