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16 e 17 de Maio de 2022

CURSO ONLINE E AO VIVO DE CONTRATAÇÕES DIRETAS

OBJETIVOS

As contratações diretas são hipóteses de exceção ao dever constitucional de se licitar previstas no ordenamento 

jurídico brasileiro. Por isso, tanto a dispensa como a inexigibilidade devem ser realizadas de maneira cautelosa pelos 

gestores públicos, respeitando-se as balizas normativas, as recomendações dos Tribunais Judiciais e de Contas, as 

orientações normativas da Advocacia Geral da União, medidas provisórias e instruções normativas pertinentes.

A chegada da Nova Lei de Licitações e Contratos – Lei 14.133/2021 – demanda que os agentes públicos estejam 

preparados para os novos procedimentos relacionados às contratações públicas, especialmente quando o assunto 

são as exceções ao dever constitucional de licitar: as Contratações Diretas – Dispensas e Inexigibilidades. A nova 

lei trouxe novidades que estão alinhadas com o entendimento dos órgãos de controle, apresentando, por outro lado, 

novas orientações quanto à instrução do processo administrativo de contratação que deve ser robusta para justificar 
o afastamento da disputa entre os licitantes. A intenção é que o aluno do presente curso possa, ao final do evento, 
realizar a contratação direta dotado de todo o conhecimento necessário para, de forma segura, realizar o procedimento 

sem permitir que restem vícios ou nulidades processuais.

6 MOTIVOS PARA VOCÊ PARTICIPAR!

Carga horária: 12 horas

Os melhores

especialistas da área

no Brasil 

100% online, com a

qualidade dos nossos

cursos presenciais

Tire todas as 

suas dúvidas AO VIVO,

direto com o professor!

Material de

apoio exclusivo e 

conteúdo específico

Aulas totalmente

interativas e

em tempo real!

8 Horas de capacitação,

com certificado de

conclusão do curso 

12
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CURSO ONLINE E AO VIVO DE CONTRATAÇÕES DIRETAS

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Professor: Felipe Ansaloni

1. Processo de Contratação Direta

- Documentos que devem compor a instrução processual:

• Documento de formalização da demanda, e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de 

referência, projeto básico ou projeto executivo;

• Estimativa de despesa;

• Parecer jurídico e pareceres técnicos;

• Compatibilidade orçamentária;

• Comprovação de habilitação e qualificação mínima;

• Razão da escolha do contratado;

• Justificativa de preço;

• Autorização da autoridade competente;

- Publicidade do ato que autoriza a Contratação Direta;

- Responsabilização solidária do contratado e do agente público;

- Sobrepreço e Superfaturamento: individualização de condutas.

2. Inexigibilidade de Licitação

- Hipóteses de cabimento:

• Fornecedor exclusivo;

• Profissional do setor artístico;

• Serviços técnicos especializados;

• Objetos Passíveis de Credenciamento;

• Aquisição ou locação de imóvel;
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- Lista Exemplificativa ou Taxativa?

- Atestado de Exclusividade e o Fornecedor Exclusivo;

- Empresário Exclusivo e a Carta/Documento de Exclusividade Permanente;

- Notória Especialização: no que consiste?

- Vedação de subcontratação dos serviços técnicos especializados;

- Requisitos para a Aquisição/Locação de Imóveis.

3. Dispensa de Licitação

- Hipóteses de Cabimento:

 • Contratações pelo valor do objeto;

 • Contratações desertas ou fracassadas;

 • Contratações pela natureza do objeto;

 • Contratações para incentivos à inovação e à pesquisa científica (atendimento à Lei 10.973/2004);

 • Casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem;

 • Contratações Emergenciais;

 • Outras hipóteses relevantes.

- Critérios de aferição do valor:

 • exercício financeiro;

 • objetos de mesma natureza.

- Ampla divulgação das dispensas pelo valor: obtenção de propostas adicionais;

- Cartão de Pagamento e a dispensa pelo valor;

- Contratação Emergencial e a responsabilização pela “emergência fabricada”.
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Felipe Ansaloni

Especialista em Licitações, Contratos Administrativos, Concessões e PPP

• Advogado e Professor especializado em licitações, contratos administrativos e 

concessões, atuando principalmente com o Direito Regulatório em demandas de alta 

complexidade de empresas privadas. Possui experiência no consultivo, contencioso 

administrativo e judicial, inclusive junto aos Tribunais de Contas e Agências 

Reguladoras.

• Consultor em Governança e Políticas Públicas junto ao Sistema SEBRAE, FIEMG/IEL, 

ENAP, ESAF, Fundação João Pinheiro, Associação Mineira de Municípios, Confederação 

Nacional de Municípios. Professor em cursos de Pós-Graduação na PUC Minas, UNA 

e UNI-BH.

• Ministra treinamentos e realiza consultorias a Estatais, Sistema S, Conselhos 

Profissionais órgãos do Executivo, Legislativo e Judiciário. Realiza palestras no 
exterior e em todas as regiões do Brasil, especialmente nos estados de AL, AM, AP, DF, 

ES, GO, MG, MT, RJ, SP, PA, PE e PR.

• Foi servidor público concursado no Governo de Minas Gerais, onde gerenciou a 

implantação do Módulo de Fornecedores do Portal de Compras Estadual, projeto que 

alcançou cerca de 20.000 empresas brasileiras e internacionais.

• Foi analista de Políticas Públicas do SEBRAE-MG, trabalhando com mais de 600 

municípios em temáticas ligadas a compras governamentais e empreendedorismo.

• É mestre em Administração, especialista em Direito Público, especialista em Gestão 

Pública e graduado em Direito e em Administração Pública.

• É CEO da 11E Licitações e do Ansaloni Advogados.

PÚBLICO-ALVO

Pregoeiros e Membros de Equipes de Apoio, 

Assessores Jurídicos, Agentes de Controle Interno, 

além de Servidores e Profissionais Atuantes no 
cenário das compras públicas em geral.

AMBIENTE

Curso ministrado em ambiente virtual  e totalmente 

ao vivo!

Serão dois dias de curso, totalizando 12 horas de 

capacitação. Realizado no período da manhã, das 

09h às 12h, e à tarde, das 14h às 17h.

Professor
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INVESTIMENTO

R$ 1.250,00 (por participante)

ESTÁ INCLUSO NO INVESTIMENTO

• Apresentação do conteúdo do curso apostilado será enviado ao participante via e-mail.

• Certificado: terá direito ao certificado SOMENTE o aluno/participante devidamente inscrito no curso.

PAGAMENTO

O pagamento da inscrição deverá ser efetuado, em parcela única, em nome de NP Treinamentos Ltda 

(CNPJ nº. 20.129.563-0001-91), IE 90811368-39. No seguinte banco credenciado:

Agência: 1622-5
Conta Corrente: 107 089-4

CONTATO

NP Treinamentos

R. Izabel a Redentora, 2356 
Centro – São José dos Pinhais/PR

CEP: 83005-010

Telefone: (41) 3778-1807
WhatsApp: (41) 3778-1810

cursos@negociospublicos.com.br

negociospublicos.com.br/cursos


