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 NOS MUNICÍPIOS

26 a 28 de Janeiro de 2022

Regras de Transição para a Lei n° 14.133/2021

A quem se destina?

Câmara de Vereadores: Parlamentares, Assessores, Procuradores, 
Contadores, Controladores Internos, Diretores, Secretários, todos 
os agentes que realizam ações de influência e impacto na gestão 
do Poder Legislativo.

Prefeitura: Prefeitos, Secretários, Diretores, Gerentes, todos os 
agentes que realizam ações de influência e impacto na gestão 
do Poder Executivo.

Belo Horizonte/MG
Centro de Convenções AMMG

Av. João Pinheiro, 161, Centro

Belo Horizonte/MG

Leonardo Militão Abrantes

Doutor em Filosofia do Direito, Mestre em Administração Pública, 

especialista em Direito Municipal. Professor na área do Direito 

Público. Presidente da Comissão de Direito Municipal da OAB/MG. 

Tem ênfase em Política e Planejamento Governamentais, atuando 

principalmente nos seguintes temas: servidor público, 

administração pública, direito constitucional e licitação.
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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, 

ev i tando-se percalços 

documentais, de prazos, 

execução, fluxos, dentre 

outras característ icas; 

permitindo que os alunos 

saibam utilizá-la na prática, 

p o r  i n t e r m é d i o  d a 

d e m o n s t r a ç ã o  p o r 

exemplos, exercícios e 

dinâmicas.

Programação

Quarta-feira 14:00h às 18:00h

Quinta-feira 9h às 12h

Sexta-feira 9h às 12h

MÓDULO I – INTRODUÇÃO A NOVA LEI 
- Aplicação da Lei nº 8.666/93 e 10.520/02 com a Nova Lei: 
vantagens e desvantagens. - Como aplicar as novas normas de 
planejamento licitatório
- O ETP e o Termo de Referência: diferenças entre a Lei nº 
8.666/1993 e a Lei nº 14.133/2021
- Principais alterações nas Modalidades de licitação 
- Como vai funcionar o Pregão e o SRP na Nova Lei de 
Licitações

MÓDULO IV - INEXECUÇÃO CONTRATUAL E 

PECULIARIDADES SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES
- O que fazer, conforme a Nova Lei de Licitações, no caso de 
Inexecução do Contrato e Ata e aplicação de penalidades
- O que ocorre com um contrato assinado com base na Lei nº 
8.666/93 após a vigência da Nova Lei de Licitações?
- Todos os Municípios precisam cumprir as Novas Regras Hoje, 
ou tem um prazo para se adaptar? Existe diferença para 
municípios menores? 
- Peculiaridades e estudos de caso na Nova Lei de Licitações 
para: 
- Compras 
- Serviços contínuos 
- Serviços terceirizados 
- Obras e serviços de engenharia.

Quinta-feira 13:30h às 17:30h

MÓDULO III - NOVOS PROCEDIMENTOS E REGRAS 

CONTRATUAIS 
- Desenvolvendo Procedimentos auxiliares da licitação: 
exemplos e modelos 
- A Nova Contratação Direta: Dispensa de Licitação e 
Inexigibilidade em novo nível de atuação
- As regras mínimas dos Contratos administrativos de acordo 
com a Nova Lei: exemplos e modelos 
- Desenvolvendo a Recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro: reajuste e repactuação
- Modelos de TRANSIÇÃO
a) Minuta do Decreto da Nova Lei de Licitações para Municípios
b) Plano de Implementação e Transição da Nova Lei de 
Licitações

MÓDULO II – A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL RENOVADA 
- A nova Fase Interna: a fase Preparatória como propulsora da 
excelência em licitação 
- Como desenvolver um cálculo de risco
- As novidades para as exigências habilitatórias
- Novas formas de análise e julgamento das propostas, critérios 
de julgamento e modos de disputa. 
- Estratégias de análise de Recursos Administrativos e outras 
petições recursais 
- Quem deve fazer o que: desenvolvendo o fluxograma da Nova 
Lei de Licitações 
- Separação e acumulação de funções 
- Atuação da assessoria jurídica e possibilidade de defesa para 
os servidores da área de licitação

Quarta-feira 13:00h às 14:00h

- Credenciamento e entrega de material didático. 
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26/01/2022

27/01/2022

28/01/2022

26/01/2022

27/01/2022

Pagamento via depósito, boleto 

ou PIX.

Banco do Brasil S.A

Agência: 3174-7

Conta: 127158-X

VALOR ESPECIAL PARA GRUPOS
A partir de 04 inscrições

Chave Pix: ceapeventos@gmail.com

ENTRE EM CONTATO AGORA!

(31) 4063-6303

comercial.mg02@ceapbrasil.com

(48) 99665-7706
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