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Benefícios

Cursos e Treinamentos

Ronny Charles Lopes de Torres

Advogado da União. Palestrante. Professor. Mestre em
Direito Econômico. Pós-graduado em Direito tributário. Pósgraduado em Ciências Jurídicas. Coordenador da Comissão
Permanente de Licitações da Consultoria Geral da União
(uniformização de entendimentos). Membro da Câmara
Nacional de Uniformização da Consultoria Geral da União.
Coordenador (junto com Jacoby Fernandes) da pósgraduação em Licitações e contratos, da Faculdade Baiana
de Direito. Coordenador do MBA em Licitações e contratos
do Infoco (EAD). Professor do Centro de Ensino Renato
Saraiva (CERS). Já exerceu o cargo de Consultor Jurídico
Adjunto na Consultoria Jurídica da União perante o
Ministério do Trabalho e Emprego. Autor de diversos livros
jurídicos, entre eles: Leis de licitações públicas comentadas
(8ª Edição. Ed. JusPodivm); Licitações públicas: Lei nº
8.666/93 (8ª Edição. Coleção Leis para concursos públicos:
Ed. Jus Podivm); Direito Administrativo (7ª Edição. Ed. Jus
Podivm); RDC: Regime Diferenciado de Contratações (Ed.
Jus Podivm); Terceiro Setor: entre a liberdade e o controle
(Ed. Jus Podivm) e Improbidade Administrativa (3ª edição.
Ed. Jus Podivm)

INVESTIMENTO

4 Coffee-Breaks, Material de Apoio,
Pasta Personalizada,
Certificado de Participação.
*A cada 04 inscrições da mesma
empresa/órgão, concederemos
a 5ª como cortesia!
Local: Auditório do Golden Plaza Hotel
Av. Gov. Jorge Teixeira nº 810 - Nova Porto Velho
Porto Velho - Rondônia

Ministro Benjamim Zymler | Dia: 26/04 – 08h às 12h

Cursos e Treinamentos

SEMINÁRIO

Formas de pagamento:

OBSERVAÇÕES

Mestre em Direito Público, professor de Direito
Administrativo, consultor, conferencista e palestrante. Com
larga trajetória no serviço público, Jacoby ocupou os cargos
de conselheiro do TCDF, procurador e procurador-geral do
Ministério Público junto ao TCDF, juiz do Tribunal Regional
do Trabalho da 10ª Região, advogado e administradorpostal da ECT e ainda consultor cadastrado no Banco
Mundial. Nosso Consultor produz artigos científicos para a
Revista FCGP, Capital Público, Boletim de Direito
Administrativo da Editora NDJ, Revista O Pregoeiro e
caderno Direito & Justiça do Correio Braziliense. Colabora
como conselheiro editorial na Editora Fórum. Jacoby é autor
de vários livros, entre os quais destacamos “O Vade-Mécum
de Licitações e Contratos Administrativos”; “Sistema de
Registro de Preços e Pregão”; “Tribunais de Contas do Brasil
– Jurisdição e Competência” e“Contratação Direta sem
Licitação”.

Agência 0102-3
C/C - 165725-9

A Inscrição será confirmada mediante depósito
em conta corrente ou apresentação de nota de
empenho até o dia 06/04/2018.

“DILEMAS E SOLUÇÕES
FUNDAMENTAIS PARA
LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
EFICIENTES”
24 e 25 de Abril 2018

APOIO

Jorge Ulisses Jacoby Fernandes

PALESTRANTES

Carga-horária: 16 horas

Escola Brasil

INSTITUTO PROTEGE

REALIZAÇÃO

PROFESSORES

R$ 2.250,00
(dois mil duzentos e cinquenta reais)

Valor da Inscrição:

Jacoby Fernandes

Informações:

TRAINNER
Cursos e Treinamentos

Informações:

Ronny Charles

3215
4123
(69)
9300 6461

www.trainnercursos.com.br

TrainnerCursos

(69)

3215 4123 (69) 99300 6461

Porto Velho - RO

Ronny Charles

Jacoby Fernandes

Dia: 24/04/2018

Dia: 25/04/2018

ü Desafios para a Administração Pública nas licitações

ü Terceirização na Administração Pública – novas regras.

envolvendo microempresas e empresas de pequeno porte.
ü Empate ficto.
ü Regularidade fiscal postergada.
ü Licitações diferenciadas.

ü Os itens espelhos.

PÚBLICO
ALVO

ü Ingerência da Administração.
ü Vedações.
ü Serviços prestados de forma contínua e não contínua.

ü Limitação regulamentar.

ü Serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

ü Limitação sistemática para as cotas exclusivas.
ü Subcontratação obrigatória.

Do planejamento da contratação.
ü Seleção do fornecedor.

ü Prioridade de contratação para ME/EPP locais e regionais. Não

aplicação das licitações diferenciadas.
ü Sanções administrativas - Lei nº 8.666/93 e Lei nº

10.520/2002.
ü Espécies.
ü Obrigatoriedade.

ü Regras básicas para a gestão contratual.
ü Sistema de Registro de Preços.
ü Aplicabilidade.
ü Adjudicação por grupo e posterior contratação de item.

ü Responsabilização pelo não sancionamento.
ü Sujeito ativo.

ü Gestão da ARP.

ü Sujeito passivo.

ü Adesão.

ü Competência sancionatória.

ü Limites para a adesão.

ü Efeitos.

ü Adesões de órgãos federais a atas do Sistema ‘‘S’’.

ü Prazo.

ü Adesões de órgãos federais a Atas de estados e municípios.

ü Processo administrativo sancionatório.

ü Adesões por entidades sem fins lucrativos.

ü Devido processo legal.

ü Adesão a Ata e procedimento formal.

ü Instrução processual.
ü Parecer jurídico.

Gestores públicos e fiscais de contratos administrativos,
pregoeiros, assessores e consultores jurídicos, advogados,
procuradores, membros de comissão de licitação,
fornecedores, equipes comerciais e demais agentes
públicos e privados envolvidos nos procedimentos
licitatórios.

ü Características da terceirização dos serviços.

ü Cotas exclusivas.

ü Amplitude.

Abordar as principais questões enfrentadas pelos agentes
públicos e privados que atuam com licitações e
contratações públicas, proporcionando um aprendizado
teórico e prático qualificado, alcançando bons resultados
nas licitações e nos contratos firmados.

ü Instrução Normativa nº 05/2017.

ü Licitações exclusivas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

APRESENTAÇÃO
OBJETIVOS
GERAIS

O presente Seminário reúne dois reconhecidos
doutrinadores da área para abordar as principais questões
enfrentadas pelos agentes públicos e privados que atuam
com licitações e contratações públicas, proporcionando um
aprendizado teórico e prático qualificado, fundamental
p a ra c a p a c i t a r g e s t o r e s , f i s c a i s d e c o n t ra t o s
administrativos, advogados, pregoeiros e equipes de
licitação a atuar com maior rendimento e segurança,
alcançando bons resultados nas licitações e nos contratos
firmados.
Os palestrantes tratarão sobre temas fundamentais,
esmiuçando os principais pontos, os grandes dilemas
vivenciados e indicando soluções práticas para aqueles que
lidam com contratações públicas.
No primeiro dia, o Prof. Ronny Charles tratará sobre um
tema que vem afetando a atividade contratual da
administração pública, o tratamento diferenciado nas
licitações para microempresas e empresas de pequeno
porte. Além disso, ainda neste dia, enfrentará o tema
sanções administrativas nas contratações públicas,
destacando seus principais aspectos, os cuidados
necessários, as orientações jurisprudenciais e normativas
aplicáveis, que devem ser seguidas por gestores públicos,
comissões de licitação e pregoeiros.
No segundo dia, o ilustre Prof. Jacoby Fernandes abordará
as novas regras sobre Terceirização na Administração
Pública, indicando os principais cuidados a serem
atendidos por agentes públicos e privados, ressaltando as
novidades previstas na Instrução Normativa nº 05/2017, da
Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento. Por
fim, o grande mestre concluirá o evento, tratando sobre o
Sistema de Registro de Preços, explicando as nuances, as
polêmicas e os potenciais deste procedimento auxiliar,
uma ferramenta essencial para contratações eficientes.
Na abordagem, os palestrantes, além de enfrentar as
grandes questões teóricas, irão propor soluções práticas e
eficientes para superar os dilemas relacionados à matéria.

ü Aplicação da sanção.
ü Desconsideração da personalidade jurídica.
ü Questões polêmicas.

ü Negociação da Ata.

