
 

  



 

  

EVENTO 

PRESENCIAL 

13 e 14 de  
setembro | 22 
Curitiba, PR 

4 aulas 

MASTERCLASS 

ONLINE 
100% ao vivo 

PLATAFORMA 

INTERATIVA 

FÓRUM DE 
PERGUNTAS E DEBATE 

MATERIAIS 

COMPLEMENTARES 

ARTIGOS 
APRESENTAÇÕES 

DUPLA 

CERTIFICAÇÃO 
40 horas totais 



 

DESTAQUES  
DO EVENTO 

 
 

13 e 14 
de setembro | 22 
 
Curitiba – PR 

 Artefatos de 

planejamento: 

PCA e ETP.  

 Pesquisa de 

preços e 

justificativas nas 

contratações 

diretas.  

 Regras 

aplicáveis às 

compras.  

 Catálogo de 

padronização.  

 Atores do processo: 

designação, atribuições, 

responsabilidades, 

segregação de funções 

e gestão por 

competência.  

 Novidades em 

matéria de 

modalidades.  

 Fluxo do 

processo: 

inversão de fases, 

formato eletrônico 

e etapa recursal.  

 Modos de 

disputa.  

 Procedimentos 

auxiliares.  

 Contratação 

direta: 

principais 

alterações.  

 Dispensa 

eletrônica.  

 Controle de 

legalidade do 

processo e atuação 

da procuradoria 

jurídica.  

 Governança e 

Gestão de Riscos 

na Lei 14.133/21.  

 Tratamento 

diferenciado 

aplicável às 

pequenas 

empresas.  



 

SOBRE O CURSO 
Em 01 de abril de 2021 foi publicada a nova Lei de 

Licitações e Contratações, provocando alterações 

substanciais nas contratações públicas. Saliente-se que a 

lei tem vigência imediata, a contar da publicação, o que 

significa dizer que a Administração Pública já pode seguir 

seus termos ou aguardar o prazo de 02 anos estabelecido 

no art. 193 para adaptação. Então, esse curso visa 

apresentar as principais alterações e boas práticas 

internalizadas pela Nova Lei de Licitações e 

Contratações. 

O evento será realizado no formato presencial, com carga 

horária de 16 horas e, em complemento, quatro 

masterclass de forma online, com temas específicos e 

práticos, de forma a permitir ao aluno uma formação 

continuada e aprofundada acerca da temática. 

 

OBJETIVOS 
 

 Atualizar e capacitar os agentes públicos sobre as 

alterações promovidas pela nova Lei de 

Licitações e Contratos; 

 Permitir aos participantes uma formação 

continuada e aprofundada acerca da temática, 

por meio da realização de quatro masterclass no 

formato online, em complemento à carga horária 

presencial. 

VANTAGENS DO CURSO 
 Conteúdo completo e focado na teoria e na prática; 

 Modelo de educação continuada, com carga 

horária de 16 horas no formato presencial, e quatro 

aulas masterclass de forma online, com temas 

específicos e práticos; 

 Material didático completo; 

 Interatividade pelo Fórum da Plataforma EAD do 

Grupo JML, para as masterclass realizadas no 

formato online; 

 Palestrantes com vasta experiência na matéria. 

 
PÚBLICO-ALVO 

 Agentes e membros de comissão de contratação, 

pregoeiros, compradores públicos, assessores 

jurídicos, controladores, dentre outros profissionais 

que atuem na área de licitações e contratos.



 

PALESTRANTE  
CURSO PRESENCIAL  
 

JULIETA MENDES LOPES  

Sócia Fundadora e Vice-Presidente do Grupo JML, empresa especializada em contratações e 

gestão pública. Mestre em Direito Público. Graduada em Direito pela Faculdade de Direito de 

Curitiba. Professora do MBA em Compliance Público da Pólis Civitas. Coordenadora e professora 

da especialização em Licitações e Contratos da Católica/SC. Professora do Curso de Licitações e 

Contratos da PUC/PR e da Faculdade Pólis Civitas. Membro do Instituto Paranaense de Direito 

Administrativo (IPDA) e do Instituto Nacional de Contratação Pública (INCP). Palestrante na área 

de Licitações e Contratos perante entidades da Administração Pública e Sistema S, com atuação 

em todo território nacional. Autora de obras e artigos jurídicos. 

 

MASTERCLASS 
ONLINE  
 

MARCUS ALCÂNTARA 
Procedimentos Auxiliares e 

Catálogo de padronização 

(4 horas) 

 

SAULO DAVID  
Dispensa eletrônica, com 

simulação prática  

(4 horas) 

THIAGO BUENO DE OLIVEIRA  
Governança e Gestão de Riscos na 

Nova Lei de Licitações  

(4 horas) 

 

VICTOR AMORIM  
Regulamentação da Nova Lei 

de Licitações  

(4 horas) 

 



 

 

CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO  

CURSO PRESENCIAL 
 

 

 

Módulo I – Aplicabilidade da Lei 

 Vigência e aplicabilidade. 

 Convivência dos dois regimes. 

 Contratos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Questões que serão respondidas: 

1. A Lei 14.133/21 tem aplicabilidade imediata? 

2. Todos os dispositivos da Lei caracterizam norma geral? 

3. É possível combinar os dois regimes no mesmo processo? 

4. A Nova Lei tem reflexo nos contratos firmados anteriormente à sua 

publicação? 

5. Um contrato firmado com fundamento na Lei 8.666/93 pode ser 

prorrogado mesmo após a revogação da referida Lei? 

 

 

 

 



 

 

 

 

Módulo II – Planejamento e atores do processo 

 Objetivos da licitação. 

 Importância do planejamento. 

 Artefatos de planejamento: PCA e ETP. 

 Pesquisa de preços e justificativas nas contratações diretas. 

 Regras aplicáveis às compras: 

  Cautelas na descrição do objeto; 

  Parcelamento; 

  Indicação de marca; 

  Exigência de amostras e certificados de qualidade. 

 Cautelas na elaboração do termo de referência. 

 Atores do processo:  

 Designação; 

 Atribuições;  

 Responsabilidades; 

 Segregação de funções e gestão por competência 

 Controle de legalidade pela procuradoria jurídica. 

 Tratamento diferenciado às pequenas empresas. 

 

 

 
 

 

Questões que serão respondidas: 

6. Qual o reflexo do planejamento nas demais fases do processo? 

7. A elaboração do PCA é obrigatória nas três esferas? 

8. Quais as etapas para a elaboração do PCA? 

9. O ETP é sempre obrigatório? 

10. Quais as diferenças entre ETP e termo de referência? 

11. Qual o procedimento para pesquisa de preços, de acordo com a 

Nova Lei e IN 65/2021? 

12. O que mudou na Lei em relação às compras? 

13. Quais as diferenças entre agente de contratação, pregoeiro e 

comissão de contratação? Quando cada um deve atuar? 

14. Quais as cautelas para designação dos agentes responsáveis pelo 

certame? 

15. O que caracteriza erro grosseiro, passível de responsabilização do 

agente? 

16. O que mudou em relação ao tratamento diferenciado aplicável às 

pequenas empresas. 

17. O que mudou em relação à atuação da procuradoria jurídica. 

 



 

 

 

Módulo III – Modalidades e fluxo do processo 

 Novidades em matéria de modalidades: 

  Espécies; 

  Critérios para escolha. 

 Fluxo do processo:  

 Publicação do edital e PNCP; 

 Impugnação e alterações no edital; 

 Inversão de fases; 

 Formato eletrônico; 

 

 Julgamento das propostas; 

 Modos de disputa e fase competitiva; 

 Habilitação e diligências; 

 Etapa recursal e controle. 

 

 

 

 

 

 
 

Questões que serão respondidas: 

18. Quais os critérios para a escolha das modalidades? No que 

consiste o diálogo competitivo? 

19. É possível realizar licitação no formato presencial? 

20. Quais atos devem ser publicados no PNCP? Essa exigência deve 

ser atendida pelas três esferas? 

21. Quais prazos e veículos de divulgação do edital? 

22. O que mudou em relação às impugnações? 

23. Qualquer alteração no edital exige republicação e reabertura de 

prazo? 

24. É possível analisar habilitação antes do julgamento das propostas? 

25. Como escolher o modo de disputa? O procedimento deve estar 

disciplinado no edital? 

26. Quais as principais alterações promovidas na fase de habilitação? 

27. É possível inserir documento novo por meio de diligência? 

28. Na hipótese de inversão de fases, cabe recurso na etapa de 

habilitação? 

29. A manifestação da intenção de recurso deve ser motivada? O 

agente de contratação pode recusar, de plano, a intenção? 

30. O que mudou em matéria de nulidades? 

 



 

 

 

 

Módulo IV – Contratação direta 

 Dever de licitar e exceções previstas; 

 Diferenças entre dispensa e inexigibilidade; 

 Dispensa em razão do valor e fracionamento de despesa; 

 Contratação emergencial; 

 Licitação deserta e fracassada; 

 Contratação do remanescente; 

 Contratação de instituição sem fins lucrativos; 

 Fornecedor exclusivo; 

 Notório especialista; 

 Aquisição ou locação de imóveis; 

 Credenciamento; 

 Formalização do processo; 

 Controle prévio de legalidade pela assessoria jurídica. 

 

 

 

 

Questões que serão respondidas: 

31. Quais as principais inovações em matéria de contratação direta? 

32. O que caracteriza fracionamento de despesa? Qual o conceito de 

unidade gestora e de objetos de mesma natureza? 

33. A contratação emergencial pode decorrer da falta de 

planejamento? É possível contrato verbal e dispensa de pesquisa 

de mercado em situações emergenciais? 

34. O que mudou em matéria de inexigibilidade? 

35. Quais os pressupostos para contratação de fornecedor exclusivo? 

36. Para contratação de notório especialista, é necessário que o objeto 

seja singular? 

37. Como justificar a escolha do profissional e/ou da empresa? 

38. Como justificar preço na contratação direta? 

39. Quais documentos devem instruir o processo de contratação 

direta? 

40. A atuação da procuradoria jurídica é sempre obrigatória? 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARGA HORÁRIA:   

40 horas,  
sendo 16 horas no formato presencial, 16 

horas online (masterclass) e 8 horas de 

atividades complementares. 

 

DUPLA CERTIFICAÇÃO: 

Curso presencial 

Certificação de 16h com recebimento do certificado impresso ao final 

do evento 
 

Masterclass Online 

Após o evento presencial o participante terá mais 4 aulas de educação 

continuada no formato online, além de materiais complementares de 

estudo. Totalizando, em adição ao presencial, uma dupla certificação 

de 40h. A Emissão da Dupla Certificação será automática pela 

plataforma online de acesso ao curso.  

 

 

 

 

 

 



 

DATA – CURSO PRESENCIAL 

13 e 14 de setembro de 2022 

 

Cronograma - Masterclass Online 

23 DE SETEMBRO:  

SAULO DAVID - Dispensa eletrônica, com simulação prática (4h) 

Horário: 13h30 às 17h30  

 

27 DE SETEMBRO:  

THIAGO BUENO DE OLIVEIRA - Governança e Gestão de Riscos na Nova 

Lei de Licitações (4h).  

Horário: 13h30 às 17h30 

 

30 DE SETEMBRO:  

VICTOR AMORIM - Regulamentação da Nova Lei de Licitações (4h) 

Horário: 08h30 às 12h30 

 

06 DE OUTUBRO:  

MARCUS ALCÂNTARA - Procedimentos Auxiliares e Catálogo de 

padronização (4h)  

Horário: 13h30 às 17h30 

*As aulas online ficarão disponíveis na plataforma do curso até o dia 17 de 

outubro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
LOCAL: 
 

GRAND MERCURE CURITIBA RAYON 

Rua Visconde de Nácar, 1424 - Centro, Curitiba. 

Reservas: hb8p5-re@accor.com 

Fone: (41) 3532-0150 

 

Quarto Superior 

Single R$270 + 5% 

Duplo R$310 + 5% 

 

ESTACIONAMENTO:  

R$ 30,00 por dia/por veículo. 

 

*Informar que está inscrito no evento para garantir as condições 

especiais na tarifa de hospedagem. 

 

Para outras opções de hospedagens, entre em contato com a Equipe JML. 

  

mailto:hb8p5-re@accor.com


 

 
INVESTIMENTO: 

 

 

 

 

PLANO INDIVIDUAL 

 R$ 6.890  R$ 5.890.  
(cinco mil, oitocentos e noventa reais). 

 

 

 

 

 

 

INCLUSOS NO VALOR: 

 Curso presencial nos dias 13 e 14 de 
setembro – networking e interação com a 
professora Julieta. 

 4 aulas masterclass on-line e ao vivo, 
sendo cada masterclass com professor 
com vasta experiência na sua área de 
atuação. 

 Dupla certificação: 40 horas totais, sendo 
16h no curso presencial, 16h em 
masterclass online e 8h de atividades 
complementares. 

 Plataforma interativa, com acesso às 
gravações das Masterclass, fórum de 
debate e interação com os professores por 
30 dias (curso online); 

 Material didático de acompanhamento 
das palestras; 

 04 coffees-breaks e 02 almoços (curso 
presencial). 

Valor especial para os  

50 primeiros inscritos. 



 

 
 
ORIENTAÇÕES  
PARA A INSCRIÇÃO  
E PAGAMENTO 
 

A inscrição deverá ser efetuada pelo telefone (41) 3595-9999, ou no portal 

da JML (www.jmleventos.com.br); e o respectivo pagamento em nome 

de Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda., CNPJ nº 

07.777.721/0001-51 – Banco: 

 

 

 

Caixa Econômica Federal:  

Agência: 0997 - Op: 003 - C/C 161 – 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CENTRAL DE RELACIONAMENTO JML 

41 3595.9999 

 

www.jmlgrupo.com.br – www.eadjml.com.br



 

 

 

 

 

#conhecimento.  

#conexão.  

#transformação. 

 

 

EXPERIÊNCIA  

PRESENCIAL  

CONTINUADA 

 
CONHEÇA O NOVO CONCEITO  

DE CAPACITAÇÃO JML 

 

Quando o assunto é capacitação, a JML é referência em inovar, modernizar e buscar 

soluções para uma jornada de conhecimento de excelência. Os últimos anos 

trouxeram desafios e mudanças na forma de capacitar, onde o digital não foi só um 

diferencial, mas uma obrigatoriedade. Essa realidade trouxe uma grande carência do 

contato pessoal que o presencial proporciona.  

Chegou o tão aguardado momento de retomar as nossas capacitações presenciais, 

com suas vantagens insubstituíveis. Por isso, é com notável entusiasmo que 

apresentamos nosso novo conceito de capacitação presencial. Um conceito 

moldado pelos preciosos aprendizados que esse recente momento de desafio nos 

presenteou como instituição de ensino, que tem como principal objetivo a 

transformação individual de cada um de nossos alunos.  

Entendemos a jornada de aprendizagem como um processo que se estende para além 

de um único evento. Pensando nisso, desenhamos uma experiência de educação 

continuada. Um caminho que se inicia presencialmente e se complementa através de 

uma plataforma interativa e encontros online em formato de aula Masterclass ao vivo. 

Oportunizando assim, uma dupla certificação e a consolidação de novos 

conhecimentos e habilidades de forma colaborativa e contínua.  

Proporcionar conhecimentos profundos transmitidos por profissionais renomados 

com vasta experiência de mercado e didática de ensino; disponibilizar um ambiente e 

ferramentas de aprendizagem que estimulem conexões colaborativas e traçar uma 

jornada interativa com a finalidade de transformar indivíduos, é o nosso manifesto para 

a educação. 

Qual é a transformação que você quer para sua vida? É para lá que, nessa jornada, 

nós queremos te levar. Grupo JML sempre à frente, sempre em frente. Com você! 

 


