
1

09, 10 e 11 de Novembro

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NLLC

OBJETIVO DO CURSO

Proporcionar ao aluno um referencial teórico e prático que o conduza a exercer uma gestão atenta e competente das

atividades contratuais, visando a tornar efetivas as condições contratuais estabelecidas.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

O aluno será capaz de desempenhar as unções de gestor e fscal de contratos públicos, atuando de orma assertiva

e organizada, em especial no que toca à organização processual, ao acompanhamento histórico da execução do

contrato e suas alterações, tendo em vista o fel cumprimento das obrigações assumidas pelas partes. O objetivo

maior é a realização de uma gestão efciente, efcaz e eetiva do contrato administrativo, adotando-se procedimentos

preventivos, notadamente, para evitar a responsabilidade solidária e subsidiária da administração.

Carga horária: 20 horas

6 MOTIVOS PARA VOCÊ PARTICIPAR!

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

20

AURICÉL
IO
FERREIR
A LEITE
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GES TÃO E FISCA LIZ AÇÃO DE C ON T R ATOS N A NLLC

CONTEÚDO PROGRAM ÁTICO
Professora: Lindineide Cardoso

INTRODUÇÃO

• A aquisição como um processo de trabalho

• Principais falhas do processo de aquisição

• A nova lei de licitações - será a solução dos problemas?

• A inevitável governança das contratações

• Objetivos das contratações públicas na NLLC

• Por que é tão difícil inovar?

• O papel da fscalização na nova lei - protagonistas de ummundo novo

VISÃO GERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N A LGL E N A NLLC

1. O contrato administrativo

1.1 Defnição

1.2 Classifcação dos contratos administrativos

1.3 Estrutura - Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 14.133/2021

1.4 Regime jurídico dos contratos administrativos - o que há de novo?

1.5 Visão doutrinária na atualidade - a contratualização da atividade administrativa

2. Características do contrato administrativo

2.1 Formalismo

2.1.1. O formalismo e a obrigatoriedade do termo de contrato

2.1.2. Dispensa em razão do valor: importante saber!
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2.2 Publicidade

2.2.1 Publicidade diferida na NLLC

2.2.2 A publicidade na NLLC - O PNCP

2.2.3. Divulgação dos contratos na NLLC

2.3 Natureza de contrato de adesão

2.4 Mutabilidade

2.5 Cláusulas de privilégio (exorbitantes)

3. Cláusulas necessárias em todo contrato administrativo

4. Duração dos contratos na nova lei de licitações e contratos

4.1 Contratos de serviços e fornecimento contínuos

4.2 Vigência máxima decenal

4.3 Contratos com duração de até 10 anos

4.4 Contratação por prazo indeterminado

4.5 Contratos com duração de até 35 anos

4.6 Contratos por escopo - duração na NLLC

4.7 Contratos sob o regime de fornecimento e prestação de serviço associado

4.8 Contratos com duração de até 15 anos

4.9 Contagem dos prazos na NLLC


