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CONTRATAÇÃO DIRETA 
 

Atualizado pela IN 67/2021 da dispensa eletrônica 
Com Simulação prática no Sistema Comprasnet 

 

APRESENTAÇÃO 
Depois de vários projetos e de décadas de tramitações, o último projeto da nova Lei de Licitações (PL nº 4.253/2020) foi 
sancionado pelo Presidente da República. Agora já é realidade, temos um novo regime de contratações públicas substituirá a Lei 
nº 8.666/1993, a Lei do Pregão e vários dispositivos do RDC.  
 
A Lei 14.133/2021 é um verdadeiro desafio para os profissionais que atuação na seara de contratações públicas, dada as diversas 
atualizações que a presente norma trouxe, em especial para este treinamento o assunto de contratações diretas que por vezes 
não é muito bem compreendida 
 
Os processos de contratação direta sempre geram dúvidas a respeito do correto enquadramento da hipótese legal e da instrução 
processual adequada e segura. O tema desperta especial atenção em razão da fiscalização exercida pelos tribunais de contas 
nessas contratações. Diante desse cenário, os agentes responsáveis pelas dispensas e inexigibilidades na Administração devem 
conhecer e dominar os entendimentos para alinhar ações e evitar apontamentos e responsabilizações. 
 
Especial atenção se dá ao seu art 17, onde aduz que as contratações serão processadas utilizando a ferramenta da tecnologia da 
informação. Fora publicada a IN 67/2021 que dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, um verdadeiro desafio para os 
profissionais a colocação em prática destas inovações. 
 
Este treinamento proporcionará não apenas a traças as diretrizes de planejamento de maneira correta para a realização das 
dispensas eletrônicas como também proporcionará uma visão geral sobre as práticas nos sistemas como simulações práticas de 
criação da dispensa, apresentação de menus dos sistemas eletrônicos do início até a homologação da dispensa eletrônica. 

 

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

 

PÚBLICO-ALVO 
Agente de contratação, comissão de contratação, agentes públicos, pregoeiros, membros dos setores e das comissões de 

licitação e contratos, controle interno, assessores jurídicos e ordenadores de despesas; procuradores jurídicos, advogados, 

auditores e demais profissionais, servidores públicos que atuam nos processos de aquisições públicas. 

 

OBJETIVOS 
- Permitir que os gestores envolvidos nas unidades técnicas de licitações e contratos de órgãos ou entidades públicas detenham 
os conhecimentos necessários à realização de contratações diretas conforme a legislação vigente e a jurisprudência do Tribunal 
de Contas da União, dos Tribunais de Contas dos Estados.  
 - Capacitar os profissionais para que adquiram os conhecimentos necessários para a formalização correta das contratações 
diretas; 
- Realizar um paralelo entre às contratações diretas frente às normas federais das Lei nº 8.666/93 e Lei nº 14.133/2021. 
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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 

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES  
CONTATO: (41) 3345 9105 
WHATSAPP: (41) 9 8840 6399  
EMAIL: contato@premiertreinamentos.com.br         

 
INVESTIMENTO 

R$ 1.290,00 (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 

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

Banco Santander (033) 
Agência 3972 
Conta Corrente 00013003544-9 
PIX 34673724000118 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 

ABRANGÊNCIA E VIGÊNCIA DA NOVA LEI E RESPONSABILIDADE 
• Quem está obrigado à nova Lei de Licitações e quem não será abrangido por suas regras  
• Entrada em vigor da nova Lei – Critérios de escolha relativos ao regime aplicável aos processos de contratação direta  
• Responsabilidade dos agentes incumbidos pela condução das contratações diretas, configuração do dano ao erário no caso 
de sobre preço e superfaturamento 
 
PLANEJAMENTO E INSTRUÇÃO DO PROCESSO – REGIME ATUAL E DA NOVA LEI  
• Documentos de planejamento das contratações diretas: estudo técnico preliminar (ETP), termo de referência (TR) e gestão 
de riscos  
• Documentos de habilitação que podem/devem ser exigidos  
• Estimativa de preços para as contratações diretas, especialmente a inexigibilidade  
• Instrução dos processos de dispensa e inexigibilidade 
• A utilização do portal nacional de contratações públicas PNCP 
 
DISPENSA DE LICITAÇÃO – PRINCIPAIS HIPÓTESES – REGIME ATUAL E DA NOVA LEI  
• Dispensa de licitação pelo valor  
• Regras sobre parcelamento indevido  
• Dispensa quando a licitação for fracassada  
• Dispensa quando a licitação for deserta  
• Dispensa por emergência  
• Contratação de órgão ou entidade que integre a Administração Pública  
• Contratação de licitantes na ordem de classificação e a contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento 
 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
• Fornecedor exclusivo e inexigibilidade  
• Contratação de profissional do setor artístico e inexigibilidade  
• Contratação de serviços técnicos profissionais especializados – Licitação tipo técnica e preço X Inexigibilidade  
• Credenciamento • Aquisição e locação de imóvel 
 
Paralelo entre às Lei 8.666/93 e a Lei 14.133/2021 
 
DA DISPENSA ELETRONICA, IN 67/2021 
• O que a norma regulamenta 
• A norma de dispensa de licitação eletrônica regulamenta as contratações da Lei 8.666/93?  
• Posso utilizar a cotação eletrônica da portaria 306/2001 e a dispensa eletrônica da IN 67/2021?  
•As estatais podem utilizar a dispensa eletrônica da IN 67/2021?  
• Quando sou obrigado a utilizar a dispensa eletrônica da IN 67/2021?  
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• O critério novo utilizado na IN 67/2021 para avaliação do fracionamento de despesas 
• A disputa da dispensa eletrônica 
• A parametrização dos lances 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIMULAÇÃO PRÁTICA NO SISTEMA COMPRANET PARA DISPENSA ELETRÔNICA 
 

Visão Governo 

Procedimentos da dispensa eletrônica 

=> Como cadastrar uma Dispensa Eletrônica 

=> Como operar o sistema de Dispensa Eletrônica 

=> Procedimentos na fase de negociação após a fase de lances 

=> Procedimentos para a habilitação 

=> Adjudicação e Homologação 

=> Peculiaridades do Sistema 

 
Visão Fornecedor 

Como cadastrar proposta 

=> Como enviar lances 

=> Peculiaridades do Sistema 

=> Acompanhamento após a fase de lance na dispensa eletrônica 

=> Fases de habilitação 

=> Adjudicação e homologação 

HAVERÁ SIMULAÇÃO DE DISPENSA ELETRÔNICO EM TODAS AS ETAPAS! 
 
SICAF (Visão Fornecedor e Visão Governo) 
Nível:  
 
I- Credenciamento 
II- Habilitação Jurídica 
III- Regularidade Fiscal Federal 
IV- Regularidade: Fiscal Estadual/Municipal 
V- Qualificação Técnica  
VI- Qualificação Econômica Financeira 

1. Consulta  
2. Solicitação  
3. Validação  
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4. Registro de penalidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREDENCIAL DO PALESTRANTE 

 
 

 

SAULO ALVES DAVID 
Agente Público Federal, Gestor Público,  Pós-graduado em Licitações e Contratos, Pós-graduado em Gestão 

Pública, Trabalha com Licitações há mais de 10 anos, atuando como Membro de Comissão Permanente de 

Licitações, Presidente de Comissão Permanente de Licitações, Pregoeiro Oficial, Membro de Comissão 

Especial de Licitação, Gestor de Contratos e Fiscal de contratos, consultor empresarial na seara de 

contratações públicas e instrutor em diversos cursos de licitações e contratos administrativos, 

desenvolvendo as seguintes atividades como Agente Público:   Elaboração de pesquisa de preço , Elaboração dos editais, Termo 

de Referência, condutor de grandes certames, atuando ainda na formalização e renovação de contratos administrativos, revisão, 

reajuste e repactuação de preço em contratos administrativos, formalização e gestão em atas de registros de preços, processos 

de aplicação de penalidades. Atuando na seara de contratações públicas como Consultor Empresarial:  Coleta e análise 

minudenciada em editais em todas as modalidades; Análise e preparação em documentos para certames; análise e preparação 

de toda a parte recursal e também desde simples questionamento do edital à impugnação do mesmo, cadastro de empresas em 

sites  provedores de licitações eletrônicas, participação em certames sagrando-se vencedor em licitações para diversas empresas 

privadas nos mais variados segmentos cujo montante ganho  gira na monta de mais de cem milhões de reais todas catalogadas. 

Atuando como Instrutor em diversos cursos de Licitações e Contratos, capacitando diversos pregoeiros, membros de comissões 

permanentes de licitações, ordenadores de despesas, gestores e fiscais de contratos administrativos e dezenas de consultores e 

profissionais em licitações. Atualmente exerce as funções de chefe da seção/unidade de contratos do hospital Federal da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, atua como presidente do comitê regimental de contratos, como presidente da 

comissão permanente de licitação e atua nas atividades de consultoria e instrutoria retro mencionadas. 

 

 

 

 

www.premiertreinamentos.com.br 
 

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

contato@premiertreinamentos.com.br 

http://www.premiertreinamentos.com.br/
mailto:contato@premiertreinamentos.com.br
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