
  

“Gestores públicos precisam de conhecimento ainda mais específico, que não 

fica restrito ao regime excepcional da Lei nº 13.979/2020, com alterações da 

Medida Provisória nº 951/2020, que criou a dispensa emergencial de licitação para 

com registro de preços, e da Medida Provisória nº 961/2020, que veio disciplinar 

pagamento antecipado e até mesmo acompanhamento de transporte de 

mercadoria por representante da Administração Pública." 
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       APRESENTAÇÃO 

 

Com o COVID-19 se iniciou um novo cenário de contratações públicas, nacionais e internacionais, 
licitadas ou não, de produtos para enfrentamento da pandemia. Gestores públicos precisam de 
conhecimento ainda mais específico, que não fica restrito ao regime excepcional da Lei nº 
13.979/2020, com alterações da Medida Provisória nº 951/2020, que criou a dispensa emergencial de 
licitação para com registro de preços, e da Medida Provisória nº 961/2020, que veio disciplinar 
pagamento antecipado e até mesmo acompanhamento de transporte de mercadoria por 
representante da Administração Pública. É preciso que gestores possam navegar com segurança 
também nas normas que impactam nas compras públicas NACIONAIS ou INTERNACIONAIS, seguindo a 
REGULAÇÃO estabelecida pela ANVISA, com normas como a RDC 356/2020 e 379/2020, entre outras. 
Sem esquecer do forte impacto da Lei nº 14.006/2020, que permitiu aceitação de registros de 
produtos em agências estrangeiras, congêneres da ANVISA. A relevância está no fato de que muitas 
fraudes noticiadas na imprensa podem ser evitadas com o melhor conhecimento de normas técnicas 
que se aplicam às compras de dispositivos e insumos médico-hospitalares, com processos locais ou 
internacionais. Por esses aspectos, o curso é essencial aos gestores, para tomada de decisões e 
acompanhamento de execução de contratos, com empresas brasileiras ou estrangeiras.. 

 
            OBJETIVOS 

    » Preparar os participantes para a correta e adequada utilização do RDC nos processos de contratação da 
administração pública, através da análise e interpretação das disposições legais, com base na jurisprudência 
do TCU. Capacitar servidores públicos para atuarem como pregoeiros ou membros de comissões de 
licitação, aplicando os procedimentos legais que proporcionem maior agilidade, eficiência e segurança ao 
processo de contratação mediante a realização de licitações internacionais. 
    » Apresentar e discutir a legislação vigente, a jurisprudência que regula o tema e a sua aplicação efetiva 
nas contratações governamentais, sob um enfoque gerencial e prático, com a finalidade de obter maiores 
ganhos para a Administração Pública. 

 

           METODOLOGIA 

» Curso totalmente Online. 

 
            PÚBLICO ALVO 

    » Membros de Comissão de Licitação 

    » Pregoeiros, Gestores, Auditores, Procuradores e Advogados (especialmente das áreas de segurança 

pública, defesa nacional, médico-hospitalar, pesquisas, tecnologias e outras que lidam com bens e serviços 

importados 

    » Integrantes de Órgãos de Controle interno e Tribunais de Contas 

    » Demais interessados no assunto 
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        CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
 

 
 

01. Fundamentos para decisão entre contratação nacional e internacional 

02.  Elementos relevantes para pesquisa de preços no Brasil e no exterior 

03.  Modalidades de licitação com participantes estrangeiros 

04.  Publicação de avisos no Brasil e no exterior 

05.  Credenciamento de estrangeiros 

06.  Propostas de brasileiros e estrangeiros 

07.  Habilitação de brasileiros e estrangeiros 

08.  Termos de Comércio Internacional – INCOTERMS 

09.  Registro de preços normal e de emergência 

10.  Formas de pagamento, inclusive, com antecipação 

11.  Ambiente constitucional, legal e de regulação pela ANVISA 

12.  Aplicando a RDC 356/2020, a RDC 379/2020 e outras normas da ANVISA 

13.  Impactos da Lei nº 14.006/2020 (registros em agências estrangeiras) 

14.  Como fiscalizar compras médico-hospitalares e adotar providências (responsabilidades  

gerais, rastreamento, sanções regulatórias e criminais) 
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          INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES  

 
          Contato: (41) 3345 9105 

         WhatsApp: (41) 9 8840 6399 

         Email: contato@premiertreinamentos.com.br          

 
          CARGA HORÁRIA: 06 (seis) horas 

          Horário: 9h às 12h / 14h às 17h 
 
          INVESTIMENTO 

R$ 899,00 (Oitocentos e noventa e nove reais) A cada 04 pagantes, o 5º é de cortesia. 

O valor da inscrição ficará como crédito para a Instituição utilizar como parte de pagamento em outro  

curso presencial que desejar enviar um ou mais servidores.* 

*Benefício concedido a curso presencial, que atingir o número de participantes necessários para sua 
realização. 

 
MATERIAL DE APOIO 

Apostila para download e Certificado de capacitação e aperfeiçoamento profissional. 
 

DADOS PARA EMISSÃO DO PAGAMENTO OU EMPENHO 
 

Dados da Empresa 
Premier Capacitação e Sistemas Eireli. 

Rua Anne Frank, nº 1444 – 2º Andar Hauer 

Curitiba/PR - CEP 81.610-150  

CNPJ: 18.994.912/0001-91 

Inscr. Estadual.: 013589523-89 

Inscr. Municipal: 678760-7 

Optante pelo Simples 

 

DADOS BANCÁRIOS 

 

 

             Banco do Brasil (nº 001) 

            Agência 3273-5 – c/c: 35522-4 

 

 

Endereço para correspondência 
Av. Marechal Floriano Peixoto, 5.401 – sala 01 
CEP: 81.610-000 - Curitiba – PR 
 

Solicitação de documentações   
e certidões negativas no email: 
izabel@premiertreinamentos.com.br  
WhatsApp:  (41) 9 8875 5171 
Izabel Santos

mailto:contato@premiertreinamentos.com.br
mailto:izabel@premiertreinamentos.com.br


  

 
 
 
 
 
 

Jonas Lima 
Advogado com 24 anos de experiência em licitações e contratações públicas. Pós-graduado em Direito Público 
pelo IDP. Ex-assessor da Presidência da República (CGU) e da Procuradoria-Geral da República. Autor de cinco 
livros, incluindo “Licitação Pública Internacional no Brasil”, co-autor do guia da AMCHAM “How to do Government 
Contracts in Brazil” (2010/2014), palestrante em mais de 140 eventos em 18 Estados e internacionais em 
Washington, Nova Iorque, Houston, Miami, Boston, Buenos Aires e Hong Kong. Ministrou cursos para 
representantes de instituições como Presidência da República, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da 
Saúde, Exército, Marinha, Força Aérea, Receita Federal, Infraero, Polícias Federal, Rodoviária Federal e Militares, 
Bombeiros, Casa da Moeda, Itaipu Binacional e Porto de Santos. Possui experiência em áreas de sistemas de 
aeroportos, produtos de defesa e segurança, tecnologia, pesquisa, produtos médico-hospitalares e outros. 
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