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Workshop
IMPLEMENTAÇÃO E USO

DE LICITAÇÕES
14 A 16 2022   DE DEZEMBRO DE - Florianópolis/SC  

DA NOVA LEI

Aprenda na prática o PASSO A PASSO da
Implementação da Nova Lei de Licitações

 

nos municípios.

Professor

Vinicius Geronasso

Administrador. Especializado em licitações e contratos 

administrativos. Servidor público há 8 anos na esfera Federal, 

atualmente, como Diretor da Diretoria de Materiais e Patrimônio da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Atua na área de 

contratações públicas, em funções de planejamento, gestão, 

contratos, pregoeiro, presidente de comissão de licitação, 

atualmente também responsável por Patrimônio e Almoxarifado da 

Universidade. Especialização em Docência do Ensino Superior.



Você vai aprender:

- Aspectos práticos e 
destacados pela Nova Lei 
de Licitações;

- Executar corretamente as 
novas regras, inibindo 
vícios de gestão no setor 
de licitações;

- Criação correta dos 
fluxos de gestão da 
licitação adaptados a Nova 
Lei;

- Criar e Executar plano de 
ações de implementação 
da Nova Lei no município.

Programação

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

MÓDULO I - CONHECENDO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES
- Iniciando sua aplicação: quem deve obedecer
- Bases de cumprimento: princípios e definições
- Os Agentes Públicos responsáveis pela implementação: da 
requisição de contratação do órgão interessado, passando pelo 
setor de licitação, cuidando da gestão e fiscalização do contrato 
e acompanhando as garantias.
- Como desenvolver os novos procedimentos de licitação: a fase 
preparatória e o planejamento da contratação
- Modalidades que tiveram alterações
- Novas modalidades de licitação
- As “novidades” dos Instrumentos auxiliares

MÓDULO IV – PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI 
DE LICITAÇÕES E QUESTÕES DESTACADAS
- Portarias da União sobre a regulamentação da Nova Lei
- Exemplos de Regulamentação da Nova Lei
- Exemplos de Decretos Municipais sobre a Nova Lei
- Prática de desenvolvimento de regulamentação Municipal da 
Lei nº 14.133/2021
- Modelos de documentos 
- Modelo Plano de ações de implementação

Quinta-feira

MÓDULO III - CONTRATOS E IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 
 - Novas regras contratuais
- A execução e as garantias contratuais
- A análise de riscos contratuais: novidades e obrigações na 
gestão de risco
- As alterações de contratos e o reequilíbrio econômico-
financeiro
- A prática de Gestão e Fiscalização dos Contratos
- Recebimento do Objeto: total e parcial, provisório e definitivo
- A liberação do objeto para pagamento: quais passos?
- Quando é necessário aplicar penalidades e quando é possível 
deixar de aplicar
- A criação de fluxos de execução de contrato

MÓDULO II - CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES PARA 
EXECUTAR CORRETAMENTE AS MODALIDADES
- Como analisar bem a Habilitação pela Nova Lei
- As novas regras para as Propostas
- A escolha entre as Modalidades e outros procedimentos: 
Dispensa e Inexigibilidade
- O Pregão e o Registro de Preços: como utilizar as novas 
regras
 A análise das Impugnações, Recursos e Recursos Hierárquicos
- A criação de fluxos de gestão da licitação

Quarta-feira

- Credenciamento e entrega de material didático. 

ENTRE EM CONTATO AGORA!

(48) 3204-6843

comercial.sc02@ceapbrasil.com

(48) 99665-7706

10ANOS

2011-2021

VALOR ESPECIAL PARA GRUPOS
A partir de 04 inscrições

Investimento
  R$ 1.490,00 - 1 inscrição

14/12/2022

14/12/2022

15/12/2022

16/12/2022

15/21/2022

14:00h às 18:00h

9h às 12h

9h às 12h

13:30h às 17:30h

13:00h às 14:00h
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