LICITAÇÕES E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS DAS
EMPRESAS ESTATAIS NO
CONTEXTO DA PANDEMIA
COVID-19

(em conformidade com o Decreto
10.024/19 – Novo Pregão Eletrônico)

LEI 13.303/16
CURSO
AO VIVO

DATA:
12 E 13 DE NOVEMBRO
CARGA HORÁRIA:
12 HORAS
FALE CONOSCO

(41) 3043-0070 | 9 9930-0135
COMERCIAL3@LICIDATA.COM

LÚCIO COSTA
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Apresentação:

A Lei das Estatais – Lei 13.303/16 surgiu para dispor sobre o Estatuto Jurídico de empresas públicas, sociedades de economia mista e suas respectivas subsidiárias no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, destacando-se por se tratar de um modelo híbrido, com feições do direito privado e
do direito público, impondo mais eficiência, governança e transparência às estatais.
Nesse curso destacaremos os procedimentos de licitações e contratos das estatais, inclusive as contratações diretas, considerando as relevantes inovações e as especificidades da Lei 13.303/16 no contexto
da Legislação referente à Pandemia-COVID-19 e seus reflexos administrativos.
Serão destacados ainda entendimentos do TCU sobre os assuntos abordados e que precisam ser conhecidos para guiar a interpretação do novo regime.

2

Objetivo:

Capacitar e atualizar os empregados públicos responsáveis pelas contratações nos setores de compras
das empresas estatais, e demais interessados.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Capacitar e atualizar os empregados públicos responsáveis pelas contratações para conhecer as principais alterações e as novidades nas licitações e nos contratos de acordo com a Lei nº 13.303/16 – Estatuto das
Estatais.
-Discutir o novo regime jurídico, suas polêmicas e as possíveis interpretações.
-Aplicar o regime de licitações e contratos nas estatais no contexto da legislação referente à Pandemia-COVID-19.
-Conhecer os principais entendimentos e as recomendações do sobre os temas que serão abordados.
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Público alvo:

Pregoeiros e equipe de apoio, departamento de compras, fiscais e gestores de contratos, assessores e,
advogados, auditores, profissionais dos controles interno e externo e demais agentes públicos envolvidos
na condução das licitações e dos contratos administrativos das empresas públicas e das sociedades de
economia mista.
Administradores, consultores e demais interessados que atuem na área de licitações públicas das estatais
prestando assessoria ou consultoria.
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Conteúdo:

Do regime societário da empresa pública e da sociedade de economia mista
Da função social da empresa pública e da sociedade de economia mista
O Processo de Licitação: principais diferenças com relação à Lei 8.666/1993
Dispensas e inexigibilidades de licitações, contratações diretas e novas possibilidades de não se licitar
Dispensa baseada em pequenos valores
Dispensa baseada na Emergência
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As Licitações realizadas por meio da modalidade Pregão, inclusive sobre a forma eletrônica (Decreto
10.024/19) e a Contratação Direta estabelecida na Lei 13.979/2020 – Medidas de Enfrentamento à Pandemia-COVID-19
Do procedimento de Licitação das Estatais (Critérios de Julgamento, Formas de Execução, Inversão de
fases, Modalidades e tipos de Licitação, Modos de Disputa,etc)
Orçamentação
Sobrepreço e superfaturamento
Matriz de Riscos
Dos procedimentos auxiliares
Contratos das Empresas Estatais
Das cláusulas necessárias e formalização dos contratos pelas estatais
Execução, Subcontratação e Alterações Contratuais
Exigência de garantias, Sanções e Remuneração variável
Duração dos contratos
Extinção do contrato
Outras questões relevantes
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Palestrante:

LÚCIO FREZZA
É professor da Escola Nacional da Administração Pública (ENAP), professor da Escola Superior do Ministério
Público da União (ESMPU), professor da Escola de Ead/PGR/MPF (Ministério Público Federal), professor/instrutor do MPT (Ministério Público do Trabalho), e professor colaborador em diversas Instituições públicas
(MCTIC, MI, BNB, CNPQ, MPDFT, Min. Esportes, Institutos Federais, etc) e empresas privadas ministrando
cursos na área de Convênios, Licitações e Contratos administrativos, e outros temas congêneres em
cursos em EAD e presenciais.
Atualmente, é servidor do Ministério Público da União.
Possui pós-graduação em Direito Público pela Universidade Metodista, pela Faculdade Processus e pela
Escola da Magistratura do Distrito Federal.
Com experiência na área de Licitações e Contratos administrativos, atuou na área de controle interno do
MMA, na Consultoria Jurídica do MPDFT, e na Assessoria Jurídica da Procuradoria Geral do Trabalho).
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Metodologia:

Curso ministrado em ambiente virtual e totalmente ao vivo.
Interação com o instrutor do curso em tempo real durante todo o curso ao vivo.
Treinamento realizado em 02 dias
Carga Horária Total: 12 horas de capacitação
Horários: período da manhã das 09h às 12h e a tarde das 14h às 17h
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Investimento:

R$ 1.250,00

(um mil duzentos e cinquenta reais, por participante)
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Incluso por inscrição:

Apostila do curso exclusiva com conteúdo específico disponibilizado totalmente online, enviada ao participante através de e-mail;
Acesso a Plataforma virtual de ensino durante toda a duração do curso;
Acompanhamento de monitor em sala para melhor atender os participantes, durante todo o treinamento;
Será disponibilizado um Grupo de WhatsApp por 15 dias, para que todos os participantes possam tirar suas
dúvidas;
Certificado digital válido por todo Brasil e disponível em nosso site por tempo indeterminado, com conteúdo programático e carga horária;
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Formas de pagamento:

Aceitamos:
NOTA DE EMPENHO(NE);
ORDEM DE SERVIÇO (OS);
DEPOSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E
CARTÃO DE CRÉDITO (2X SEM JUROS).
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Dados da empresa:

O pagamento ou preenchimento de empenho da inscrição deverá ser efetuado em nome de
RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA. CNPJ 25.406.054/0001-82
Rua R. Lourenço Pinto, 196 | Centro Curitiba – PR | CEP: 80010-160

Telefones:
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(41) 3043-0070 (41) 3513-6590 | 41 9 9930-0135

Dados bancários:

Agência: 0489
Conta: 7154-4
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