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A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

As novidades da Lei nº 14.133, de 2021 

 

APRESENTAÇÃO 
A Administração Pública, para o desempenho das atividades necessárias ao atendimento dos anseios da coletividade, celebra 
contratos. A seleção dos interessados em com ela firmar tais ajustes, contudo, demanda a realização de procedimentos prévios 
de licitação ou contratação direta (dispensa ou inexigibilidade), os quais estão disciplinados em diversos diplomas legais. 
Em abril de 2021 foi publicada uma nova Lei de Licitações e Contratos, a qual proveu alterações nas regras que regem das 
contratações públicas, que irão requerer dos agentes públicos responsáveis pelas mais diversas etapas que envolvem as 
contratações públicas, desde a seleção dos contratados, passando pela gestão e fiscalização até a elaboração dos relatórios que 
registram os resultados obtidos pelas referidas contratações, capacitação específica.  
Com efeito, o domínio dessas disposições da nova Lei e saber aplicá-la é fundamental ao bom desempenho dos agentes públicos, 
além de lhes conferir maior segurança jurídica e eficiência na execução de suas atividades.   

 

VANTAGENS! 
 Aulas totalmente interativas 
 100% online com a mesma qualidade dos cursos presenciais 
 Professor especialista no assunto 
 Material de Apoio exclusivo 

 

PÚBLICO-ALVO 
Agentes públicos responsáveis, direta ou indiretamente, pela licitação e pelas contratações públicas: gestores públicos, agentes 

de contratações, membros de comissão de contratação, pregoeiros e equipe de apoio, assessores jurídicos e integrantes do 

controle interno. 

 

OBJETIVOS 
Com o presente curso, espera-se que os agentes públicos capacitados estejam aptos a conhecer e discutir o regime jurídico dos 
contratos celebrados pela Administração Pública, bem como atuar e garantir a correta gestão e fiscalização dos contratos 
administrativos, especialmente por meio do afastamento de riscos que envolvem as contratações. 

 
METODOLOGIA 
O curso será transmitido online e ao vivo pela plataforma ZOOM, tratando dos temas relacionados com o conteúdo didático. 

Nesse sentido, serão realizadas aulas expositivas, com utilização de apostila e outros materiais de apoio disponíveis para 

download. Para participar do curso o aluno deverá contar com um microcomputador, tablet ou aparelho celular, para que possa 

assistir ao vídeo online do professor e visualizar os slides da apresentação. Não é imprescindível, mas é desejável que o 

equipamento também disponha de uma câmera de vídeo e microfone, que permitirá ao aluno interagir com o palestrante por 

meio de perguntas verbais. Na falta do microfone, o participante do curso também poderá formular perguntas pelo chat da 

plataforma do curso. 

 

CARGA HORÁRIA 
12 horas  

09h às 12h | 14h às 17h 
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INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES  
CONTATO: (41) 3345 9105 
WHATSAPP: (41) 9 8840 6399  
EMAIL: contato@premiertreinamentos.com.br          

 
INVESTIMENTO 

R$ 1.490,00 (por participante) 
                 

INCLUSO  
 Apostila com conteúdo exclusivo do curso enviada ao participante em seu email. 

 Certificado: Terá direito ao certificado, SOMENTE o participante devidamente inscrito no curso. 
 

DADOS PARA EMISSÃO DO PAGAMENTO OU EMPENHO 
Premier Treinamentos e Capacitação Eireli 

Av Marechal Floriano Peixoto, 5.391 

Hauer - Curitiba/PR - CEP 81.610-000 

CNPJ: 34.673.724/0001-18 

Inscr. Estadual: ISENTA 

Inscr. Municipal: 846177-6 

Optante pelo Simples 

 

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

 

Solicitação de documentações, Certidões Negativas 

Email: izabel@premiertreinamentos.com.br   

WhatsApp: (41) 9 8829 7746 

Izabel Santos 

Dados Bancários 

 

Banco Santander (033) 
Agência 3972 
Conta Corrente 00013003544-9 

                      PIX 34673724000118 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 

1. A vigência das Leis n. 8.666/93, n. 10.520/02 em face da Nova Lei de Licitações e o que deve ser ponderado para a tomada 
de decisão sobre qual lei adotar em cada contratação.          

2. A governança nas contratações públicas e quais os passos mais relevantes para sua implantação.  

3. O planejamento nas contratações públicas e as peças necessárias para a sua realização.  

4. Plano Anual de Contratação, Estudo Técnico Preliminar, Matriz de Risco e Termo de Referência.    

5. A Gestão por competência e os agentes públicos responsáveis pelas contratações – quem faz o quê? 

6. Agente de contratação, pregoeiro, comissão de licitação, banca, assessoria externa, gestor de contrato e fiscal de contrato – 
a relevância do plano de capacitação.  

7. Como ficaram as modalidades de licitação na Nova Lei – quem saiu e quem entrou no texto legal. 

8. O processamento do pregão e da concorrência – semelhanças e distinções.  

9. Os critérios de julgamento e sua relação com os novos prazos de divulgação das licitações e os diferentes modos de disputa 
(aberto e fechado) 

10. As regras para a pesquisa de preços – a definição do orçamento estimado, do preço máximo e a possibilidade de orçamento 
sigiloso. 

10.1 A definição da aplicação das disposições da Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020 ou da  Instrução 
Normativa SEGES /ME Nº 65, de 7 de julho de 2021. 

11. As regras mais relevantes sobre as compras – o planejamento de compras 

12. As exigências, as práticas e os cuidados a serem na contratação de serviços 

13. Os procedimentos auxiliares – destaque para o credenciamento, a pré-qualificação e o sistema de registro de preços 

14. As sanções na Nova Lei – disposições sobre a distinção entre o  impedimento de licitar e da declaração de inidoneidade e 
sobre o trâmite para aplicação das sanções 

15. O Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) – sua obrigatoriedade quanto à divulgação e a decisão quanto a adoção 
de suas outras funcionalidades  

16. A regulamentação da Nova Lei de – considerações sobre a adoção das normas federais ou a regulamentação pelo ente 
federado 

17. Os novos valores para a contratação direta – destaque para a regra sobre o somatório para a definição desses valores.      

 

CREDENCIAL DA PALESTRANTE 

 

LUCIMARA OLDANI TABORDA COIMBRA 
Advogada. Mestre em Planejamento e Governança Pública e Especialista em Direito Administrativo. Atua 

na área pública, especialmente em Licitações e Contratos há mais de 25 anos.  Professora de Direito 

Administrativo de graduação e pós-graduação. Palestrante.   

 

 

 

 

www.premiertreinamentos.com.br 
 

(41) 3345 9105 | (41) 9 8840 6399 
 

contato@premiertreinamentos.com.br 
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