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OFICINA DE IMPLEMENTAÇÃO 
DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES
Florianópolis/SC

Florianópolis/SC
Auditório Hotel Castelmar

Rua Felipe Schmidt, 1260,
Centro

Vinícius 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.

A quem se destina?

Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, bem como Presidente da Comissão 
de Licitação e sua Equipe de Apoio de Prefeituras e Câmaras de Vereadores.

Gestores de Contratos. Fiscais de Contratos e Servidores que fazem 
Requerimento de Compras.

15 a 17 de Fevereiro de 2023

ESCOLA OFICIAL DA: 



10ANOS

2011-2021

VALOR ESPECIAL PARA GRUPOS
A partir de 04 inscrições

Objetivo do Curso:
 Capacitar agentes públicos com 
relação as regras da Nova Lei de 
Licitações, e especialmente com 
relação aos passos para a 
transição entre a lei antiga e a 
atual, evitando-se percalços 
documentais, de prazos, 
execução, fluxos, dentre outras 
características; permitindo que 
os alunos saibam utilizá-la na 
prática, por intermédio da 
demonstração por exemplos, 
exercícios e dinâmicas. 
Capacitar o gestor a desenvolver 
Lei própria sobre a Nova Lei de 
Licitações e construir 
ferramentas para sua 
implementação eficiente.

ENTRE EM CONTATO AGORA!

(48) 3204-6843

comercial.sc02@ceapbrasil.com

(48) 99665-7706

MÓDULO I - VISÃO ESTRUTURAL DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 
REGIME TRANSITÓRIO DA LEI Nº 14.133/2021
– Vigência e Concomitância de regimes (art. 191);
– Como deve ser feita a “opção” de que trata o art. 191 da NLL?
– A ultratividade do regime contratual a ser revogado;
– Como ficam os procedimentos regidos pela Lei nº 8.666/1993 após 
1º/04/2023?
– Responsabilidades e Cuidados necessários para a Alta Administração 
em relação ao regime transitório.
PLANEJAMENTO DE TRANSIÇÃO
– A importância de um Plano de Transição;
– O cronograma de atividades para a transição;
– Diagnóstico de estrutura, fluxo de trabalho e pessoal;
– Reorientação com viés de governança: Capacitação, Segregação de 
funções e Gestão por competências.
- Comissão intersetorial e multidisciplinar de transição normativa e a 
implantação do projeto-piloto de licitação

MÓDULO II - REGULAMENTAÇÃO DA NLL
– Normatização complementar x regulamentação;
– O que é preciso ser regulamentado?
– Poder Regulamentar: Uma adequada compreensão constitucional;
– Boas práticas em regulamentação: o que já foi feito?
– Regulamentos federais e seus impactos para os Municípios;
– Edital como ato normativo: limites e possibilidades;
– Plano de Ação para Regulamentação

Programação

Quarta-feira 14:00h às 18:00h

Quinta-feira 9h às 12h

Sexta-feira 9h às 12h

Quinta-feira 13:30h às 17:30h

MÓDULO III - PROVIDÊNCIAS PRÁTICAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO 
DA NLL
– Integração e utilização do Portal Nacional de Contratações Públicas;
– Desenvolvimento do “sítio eletrônico oficial” no âmbito do órgão;
– Desenvolvimento de modelos e minutas-padrão;
– Sistemas e funcionalidades exigidos pela Nova Lei.
– Plano de Ação para Implementação

MÓDULO IV – BOAS PRÁTICAS NA IMPLEMENTAÇÃO DA NLL
– Plano de contratação anual;
- Benchmarking: Experiências exitosas;
– Como potencializar o uso dos novos instrumentos previstos na NLL?
– Modelo de regulamentação integral da NLL.

Quarta-feira 13:00h às 14:00h

- Credenciamento e entrega de material didático. 
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