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Ao Município de Vista Alegre do Prata/RS 

 

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

Prestação de Serviços Técnicos de Capacitação, exclusivamente para os Servidores do Município de Vista 

Alegre do Prata, até o limite de 15 participantes, na Sede do Município Contratante ou em local por ele 

indicado, sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos e a sua aplicabilidade no Município.  

 

 

2. PROGRAMA DA CAPACITAÇÃO: 

• Introdução à eficiência na Governança Pública; 

• A revogação das Leis 8.666/93 e 10.520/02, e a aplicabilidade da Nova Lei de Licitações; 

• Breve abordagem sobre os princípios basilares das licitações, compreensão indispensável para 

qualquer ato no decorrer do procedimento: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

eficiência, interesse público, probidade administrativa, igualdade, planejamento, transparência, 

eficácia, segregação de funções, motivação, vinculação ao edital, julgamento objetivo, 

segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade, 

economicidade e desenvolvimento sustentável; 

• Fase preparatória da licitação;  

• Rito procedimental da licitação; 

• Estudo técnico preliminar – Termo de Referência; 

• Quadro comparativo com as regras de publicidade; 

• Orçamentos e pesquisa de preços; 

• O PNCP – Portal Nacional de Compras Públicas; 

• Modalidades de licitação; 

• Modalidades licitatórias para obras e serviços de engenharia; 

• Conceitos e definições de obras e serviços de engenharia – quadro comparativo; 

• Introdução aos serviços – comuns, especiais e contínuos; 

• Definição e planejamento de compras e contratações; bens de luxo; – quadro comparativo; 

• Diálogo com a iniciativa privada; 

• Inversão de fases; 

• Habilitação jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira; 
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• Manifestação do Jurídico – quadro comparativo; 

• O Agente de Contratação; 

• Atualização dos valores previstos na Lei 14.133/21; 

• Recursos de tecnologia de informação; 

• Quadro comparativo para microempresas e empresas de pequeno porte, benefícios e desempate; 

• Inaplicabilidade de dispositivos da Lei Complementar 123/2006; 

• Contratações diretas – dispensa e inexigibilidade; 

• Registro de Preços; 

• Contratos Administrativos; 

• Prerrogativas da Administração (modificações de contrato, extinção, fiscalização e sanções);   

• Sobrepreço, Superfaturamento e Preços Inexequíveis; 

• Impedimentos para participação em licitação; 

• Considerações finais. 

 

 

3. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

 Pelo período do evento. 

 

 

4. INVESTIMENTO: 

R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), que poderão ser pagos em até duas parcelas iguais, sendo a 

primeira 5 (cinco) dias após a realização dos trabalhos, e a segunda 30 (trinta) dias após o vencimento da 

primeira. 

 

 

5. DADOS BANCÁRIOS: 

Banco do Brasil, Agência nº 0416-2, Conta Corrente nº 13.175-X. 

 

 

6. VALIDADE DA PROPOSTA: 

30 (trinta) dias. 
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7. FORMA DE CONTRATAÇÃO: 

Inexigibilidade de Licitação, conforme regula o art. 25, inc. II, combinado com o art. 13, inciso VI, da Lei 

Federal nº 8.666/93, e Lei Federal nº 14.039/2020, que reconhece os serviços prestados por profissionais 

advogado como natureza técnica e singular, quando comprovada a sua notória experiência. Ainda, 

poderá ser utilizada a Nova Lei de Licitações nº 14.133/21, se a Administração já tiver realizado a migração.  

  

 

Taquara-RS, 26 de julho de 2022. 

 

 

 

 

Alexandre Wohlgemuth de Souza 

Gestão A+ Desenvolvimento Ltda ME  

 

 




