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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.

NOVA LEI DE LICITAÇÕES 
 NOS MUNICÍPIOS

Implantação e Uso da Lei n° 14.133/2021

Professor

Curitiba/PR

10ANOS

2011-2021

26 a 28 de Outubro de 2022

Curitiba/PR
Hotel San Juan

Av. Sete de Setembro, 2516
Centro

Diogo Amilton Venâncio

Advogado. Palestrante e Consultor em Licitações e Contratos 
Administrativos desde 2006. Militante no ramo do direito empresarial. 
Especializado em Licitações e Contratos Administrativos. Professor da 
Escola de Nacional de Administração Pública (ENAP), do Instituto 
Municipal de Administração Pública de Curitiba/PR (IMAP) e de diversas 
instituições privadas. Membro da força de trabalho para o cumprimento 
de metas da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e 
Mercados do Ministério da Economia. (abril-agosto/21). Servidor público 
há mais de 21 anos. Há 9 anos atuando na esfera federal. Atualmente é 
pregoeiro e presidente de comissões especiais de licitação da UFPR. 
Ex-diretor do Departamento de Licitações e Contratações da 
Universidade Federal do Paraná (2017-2021).



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.

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. 

ENTRE EM CONTATO AGORA!

10ANOS

2011-2021

VALOR ESPECIAL PARA GRUPOS
A partir de 04 inscrições

(48) 99665-7706

26/10/2022

27/10/2022

28/10/2022

27/10/2022

26/10/2022

Investimento
  R$ 1.190,00 - 1 inscrição

(41) 4063-9649

comercial.pr02@ceapbrasil.com
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