A Nova Lei de
Licitações e Contratos
Administrativos

Facilitador: Thiago de Oliveira
Graduado em Direito pela UFRJ, Mestre em Direito Público pela UERJ, Ex Pesquisador Visitante de Ludwig
Maximilians Universität - LMU - Munique/Alemanha, Ex Pesquisador Visitante do Instituto Max Planck de Direito
Público Comparado-Heildelberg/Alemanha, Doutorando em Direito – Ciências Jurídico-Políticas – Universidade de
Lisboa/Portugal – UL. Professor concursado na área de Direito Público da UFRRJ, professor convidado da Pós
Graduação da FGV na área de Compliance, Sócio do setor regulatório no Siqueira Castro Advogados.
Metodologia e objetivos: As aulas serão expositivas com base na nova Lei 14.133/2021(a lei será o material de aula e
eventuais decisões do TCU que serão expostas) e considerando as provocações/experiências dos alunos trazidas à
debate.
Público-alvo: Profissionais analistas e gestores que precisem entender ou atualizar seus conhecimentos no tema.
Carga horária: 12h/aula
Realização: de 16 a 19 de agosto das 9h às 12h
Ao vivo, pela plataforma zoom (link será enviado mediante inscrição)
Certificados: Receberão certificados os participantes que obtiverem 80% de frequência
Valores com descontos progressivos para associados:
primeira inscrição da Instituição
segunda inscrição da mesma Instituição
terceira inscrição da mesma Instituição
quarta inscrição em diante da mesma Instituição

R$ 770,00
R$ 693,00
R$ 654,50
R$ 616,00

Não Associados: R$ 924,00
Informações: Tel: (21) 999220-4760 • E-mail: gedes@abde.org.br

A Nova Lei de
Licitações e Contratos
Administrativos

PROGRAMA
1)

Introdução e principais inovações normativas da Lei 14.133/2021 frente à Lei nº 8.666/93.

2)

Âmbito de aplicação, princípios da nova lei de licitações e interação com a LINDB.

3)

O novo processo licitatório - a modalidade do diálogo competitivo, o procedimento de manifestação de
interesse.

4)

Contratos administrativos - a matriz de riscos, reequilíbrio econômico financeiro dos contratos.

5)

Irregularidades: infrações e sanções administrativas - a reabilitação do agente infrator, os mecanismos
de compliance.

6)

Os meios alternativos de solução de conflitos no âmbito licitatório, contratual.

