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A licitação é um procedimento que propicia 
aos interessados para, em igualdade de 
condições e oportunidade, apresentarem 
propostas para o fornecimento ou aquisição 
de obras, produtos, bens e serviços. 

No entanto, as licitações são regidas por 
normas que devem ser estritamente 
observadas a fim de garantir uma execução 
regular as contratações públicas e ao 
mesmo tempo evitar o cometimento de 
infrações que possam repercutir no âmbito 
administrativo, civil e penal, haja vista que a 
m a i o r  p a r t e  d a  c o n fi g u r a ç ã o  d e 
irregularidades e ilegalidades no setor 
público tem relação direta ou indireta com 
licitações e contratos. 

Nesse sentido, a DIRECT – Capacitação em 
Gestão Pública promove o CURSO 
P R Á T I C O  D E  F O R M A Ç Ã O  E 
A T U A L I Z A Ç Ã O  E M  P R E G Ã O , 
LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS - 
Estudos avançados: Aumento dos valores 
limites para as modalidades de licitação - 
Aditivos e prorrogação de contratos - 
Contratos envolvendo mão-de-obra 
terce i r i zada Aspectos  Normat ivos, 
Doutrinários e Jurisprudenciais Atualizados.

Esse curso abordará estudos avançados 
sobre os assuntos mais emblemáticos da 
atualidade relacionados as licitações e 
contratações públicas: 
1- Aumento dos valores limites para as 
modalidades de licitação com base no 
Decreto nº 9.412/2018;
2- Celebração de aditivos e possibilidade de 
prorrogação de contratos;
3 - Gestão de contratos envolvendo mão-
de-obra terceirizada, incluindo sua 
repercussão no cálculo de índice de pessoal 
nos termos da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e o novo entendimento sobre a 
matéria pelo Tribunal de Contas (TCM – 
BA).

APRESENTAÇÃO

LICITAÇÕES PÚBLICAS | PRINCÍPIOS LICITATÓRIOS 

Princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, 
publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento 
convocatório, julgamento objetivo, procedimento formal, sigilo na 
apresentação de propostas, adjudicação compulsória, 
competitividade, padronização, razoabilidade e proporcionalidade 

Concorrência
Tomada de preços
Convite
Pregão
Leilão
Concurso
Registro de preços 
Credenciamento
Estimativa do valor da contratação para consórcios públicos

Menor preço
Melhor técnica
Técnica e preço
Maior lance ou oferta
Aumento dos valores limites para as modalidades de licitação com 
base no Decreto nº 9.412/2018

Presidente e membros da comissão de licitação
Servidor público
Leiloeiro

O planejamento das aquisições
Definição do objeto e estimativa do valor da contratação
Fracionamento do objeto da licitação
Termo de referência
Elaboração e aprovação do ato convocatório 

Publicação resumida do ato convocatório
Oferecimento de garantia
Habilitação jurídica
Regularidade fiscal
Qualificação técnica
Qualificação econômico-financeira
Declaração de cumprimento do artigo 7º, inciso XXXIII da CRFB - 
1988
Julgamento das propostas
Inovações para contratação de micro e pequenas empresas 
Participação de cooperativas das licitações
Apresentação de amostras
Homologação
Adjudicação
Revogação ou anulação
Impugnação 
Recursos administrativos 
Crimes licitatórios

MODALIDADES DE LICITAÇÃO E ASPECTOS RELEVANTES

TIPOS DE LICITAÇÃO

RESPONSÁVEIS PELAS LICITAÇÕES PÚBLICAS

FASE INTERNA DA LICITAÇÃO

FASE EXTERNA DA LICITAÇÃO

PROGRAMAÇÃO

C a p a c i t a ç ã o e m G e s t ã o P ú b l i c a

CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO 

Licitação dispensada
Licitação dispensável
Inexigibilidade de licitação
Aquisição de fornecedor exclusivo
Contratação de serviço técnico especializado
Contratação de artista



CORPO DOCENTE

CONTRATOS PÚBLICOS

Bens e serviços comuns, Pregoeiro e equipe de apoio, Tipo 
de licitação, Prazos e procedimentos, Inversão das fases, 
Lances verbais, Adjudicação e homologação, Vantagens 
da realização do pregão. 

Obrigatoriedade da realização do pregão eletrônico, 
Instrução nº 001/15 do TCM – BA, Orientação Técnica nº 
01/2015 da Rede de Controle da Gestão Pública, 
Credenciamento, Fase interna e externa, Comprovação de 
regularidade, Desconexão, Vantagens do pregão 
eletrônico, Uso gratuito da plataforma digital do Banco do 
Brasil para o pregão eletrônico pelos municípios. 

Conceitos de contratos administrativos, Tipos de 
contratos, Quando da aplicação predominante de normas 
de direito privado, Convocação para assinatura, 
Formalização do contrato, Cláusulas necessárias, Duração 
dos contratos, Publicidade dos contratos, Execução dos 
contratos, Gestão e fiscalização, Subcontratação e sub-
rogação, Contratos envolvendo mão-de-obra terceirizada, 
Cálculo de índice de pessoal nos termos da Lei de, 
Responsabilidade Fiscal e novo entendimento do Tribunal 
de Contas (TCM – BA) , Prorrogação: hipóteses legais
Celebração de aditivos e possibilidade de prorrogação de 
contratos, Acréscimo ou supressão, Equilíbrio econômico-
financeiro, Nulidade do contrato, Rescisão contratual, 
Sanções administrativas.

ORIENTAÇÕES GERAIS

Local: O curso será realizado presencialmente no endereço 
auditório do Condomínio CEO Salvador Shopping – Av. 
Tancredo Neves (Estacionamento reservado gratuito), 2539 
– Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP: 41.820-021 (O 
prédio fica ao lado do Salvador Shopping).

Período do curso: Será realizado nos dias 24 e 25 de agosto 
de 2018 das 08h às 18h. Serão disponibilizados via EAD 
materiais para complementar os estudos do curso, que 
equivalem ao complemento de 04 horas, totalizando assim, 
a carga horária do curso de 20 horas.

Investimento: O valor do curso por participante é de 
R$990,00 (novecentos e noventa reais). Pagando até o dia 
10 de agosto de 2018, o valor com desconto será de 
R$950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Promoção: Cada instituição ou pessoa física que inscrever 
04 (quatro) alunos neste curso terá direito a mais 01 (uma) 5ª 
(quinta) inscrição gratuita nesse mesmo curso.

Material de apoio: Será disponibilizado para cada aluno o 
material utilizado durante as aulas.

Contrato com Entidades Públicas: Os contratos com 
Prefeituras, Câmaras ou qualquer Entidade Pública deverá 
ser apresentado assinado pelo Gestor, nota do empenho e 
comprovante de pagamento da despesa previamente.

Lucas Hayne – Mestre em Direito Público 
pela Universidade Federal da Bahia, 

Especialista em Direito do Estado pela 
Unyahna Institutos de Educação 
Superior. Specialite em La corruption: 
realites economiques et moyens le lutte 

(realidades económicas e meios de luta 
contra a corrupção) pela Ecole Nationale 

d'Administration (França). Procurador Federal, atuante na 
Seção de Consultoria e Assessoramento da Procuradoria 
Federal no Estado da Bahia. Professor de Direito 
Administrativo no curso de graduação em Direito da 
Faculdade Ruy Barbosa e em diversos cursos de pós-
graduacão.

Milene de Oliveira Barbosa
Bacharel em Ciências Contábeis e em 
Direito. Especialista em Gestão Pública 
e  D e s e n v o l v i m e n t o  R e g i o n a l . 
Professora Universitária e de Pós 
Graduação. Colaboradora na Escola de 

Contas do TCM/BA. Auditora Estadual de 
Controle Externo do TCM/BA. Gerente da 2ª 

DCOE do TCM/BA.

Orlando Gomes
Especialista em Licitações e Contratos, 
Graduado em Economia pela Faculdade 
Católica de Ciências Econômicas; Pós 
Graduação: Curso de Especialização em 
Gestão Organizacional Pública pela 

UNEB – Universidade do Estado da Bahia. 
Integrou como representante da Secretaria 

de Administração do Estado da Bahia -SAEB, no grupo de 
trabalho que elaborou o anteprojeto da Lei de Licitação do 
Estado da Bahia, que resultou na Lei de Licitação nº 9.433/05. 
Participou do Grupo de Trabalho do Conselho de Secretários 
de Administração dos Estados do Brasil – CONSAD  junto ao 
Ministério do Planejamento na elaboração do anteprojeto de 
mudança da Lei Federal 8.666/93.
Professor de Licitações e Contratos (Pós Graduação) da UNEB, 
UNIRB e FUNDAÇÃO VISCONDE DE CAIRÚ, FACULDADE 
SANTISSIMO SACRAMENTO e UCSAL.
Autor do Livro Manual do Pregoeiro – 4ª Edição
Publicação de diversos artigos pela Revista O PREGOEIRO 
pela Editora Negócios Públicos do Brasil.

Frequência: O aluno deverá ter frequência atestada 
com a assinatura nas 04 (quatro) listas de frequência. 
Os alunos que comprovarem a frequência mínima 
obrigatória de  75% (setenta e cinco por cento) - 
assinatura de 3 listas de frequência - receberão o 
certificado de conclusão.

Inscrição: Para participar do curso, além de efetuar a 
pré-inscrição on-line, o aluno deverá efetuar o 
respectivo pagamento e fornecer os documentos e 
informações pessoais solicitados pela instituição 
organizadora para o cadastro.

PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO PRESENCIAL
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