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Curitiba 09 de setembro  de 2022. 
 
 A  
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CRF/RJ  
A/C EDUARDO COUTO  
Tel: (21) 3872-9200 
 

 
PROPOSTA COMERCIAL - 24935 

 
 

Tema do Curso CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO DE 
ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 

Local Online e Ao vivo  

Data 22 e 23 de setembro de 2022 

Carga Horária 16hrs 

  

 
 

PROPOSTA ESPECIAL VALOR: 

2 participantes R$ 3.180,00 

 
Proposta válida até:16/09/2022 
Os valores desta proposta só terão validade, condicionados a efetivação do número de participantes 
indicado acima, caso contrário solicite uma nova proposta. 
 
Certidões 
 
Observações:  
 

INCLUSO:  

Apostila do curso exclusiva com conteúdo específico disponibilizado totalmente online, enviada ao participante através de e-mail;  

Acesso a Plataforma virtual de ensino durante toda a duração do curso; 

É vedada a captação de som ou imagem das aulas, bem como o seu compartilhamento por qualquer meio ou mídia; 

Cada senha de acesso à sala virtual dá direito a um único acesso e certificação. A senha não deve ser compartilhada; 

Acompanhamento de monitor em sala para melhor atender os participantes, durante todo o treinamento; 

Será disponibilizado um Grupo de WhatsApp por 20 dias, para que todos os participantes possam tirar suas dúvidas; 

Certificado digital válido por todo Brasil e disponível em nosso site por tempo indeterminado, com conteúdo programático e carga horária; 

Replay - As aulas poderão ser assistidas por até 30 dias após sua realização; mediante cadastro no sistema e autorização pela Licidata para o 

acesso (só será liberado o acesso aos alunos que participaram do treinamento) 

 

https://www.licidata.com.br/certidoes-licidata/
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METODOLOGIA: 
Treinamento realizado em 02 dias 

Carga Horária Total: 16 horas de capacitação 

Horários:  

Período da manhã das 08:30 às 12:30 

Período da tarde das 13:30 as 17:30 

 

CONTEÚDO 

Os Agentes de Contratação na Nova Lei de Licitações 

O Pregoeiro – o Agente de Contratação na Modalidade Pregão 

A Gestão por Competência – Definição do Servidor para Atuar nas Diferentes Etapas do Ciclo de Contratação 

O Plano de Capacitação dos Agentes de Contratação 

Aplicação da Lei e as Definições que irão Nortear a Atuação dos Agentes de Contratações 

A Contratação Integrada e Semi – Integrada, a Matriz de Risco, o Contrato de Eficiência e o Procedimento de manifestação de interesse – 

PMI 

As Modalidades de Licitação na Nova Lei – Entra o Diálogo Competitivo, saem o Convite e a Tomada de Preços 

Modalidades – A Inversão entre Julgamento e Habilitação e o Deslocamento do Recurso 

Modalidades – A Detalhamento da Tramitação de Cada Modalidade 

Estudos Técnicos Preliminares, Termo de Referência, Projetos Básico e outros Projetos 

Os Critérios de Julgamento – Destaque para o Maior Retorno Econômico – A Contratação 

Orçamento Estimado e Sigiloso – Disposições sobre a Pesquisa de Mercado 

O Julgamento e a (In) Exequibilidade das Propostas 

As Garantias – Disposições Específicas sobre o Seguro-Garantia 

A Divulgação das Licitações – O Portal Nacional de Compras – Obrigatoriedade de Divulgação das Contratações 

Disposições sobre as Compras e Serviços – 

As Contratações Diretas – Algumas das Hipóteses de Dispensa e as Inexigibilidades de Licitações 

A Duração dos Contratos – a vigência de contratos de serviços e fornecimento continuados 

As Prerrogativas da Administração Pública – As Alterações Contratuais 

A Extinção dos Contratos – Casos de Rescisão 

Os Meios Alternativos de Solução de Controvérsias – A Conciliação, a Mediação, o Comitê de Resolução de Disputas e a Arbitragem 
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As Regras sobre a Aplicação das Sanções – Declaração de Inidoneidade e Impedimento de Licitar e Contratar 

A vigência da “Nova Lei de Licitações” e das Lei n.º 8.666/93, n.º 10.520/02 e n.º 12.462/2011 

 

PALESTRANTE 

LÚCIO ANTÔNIO FREZZA COSTA 

Pós-graduação em Direito Público 

 

Professor da Escola Nacional da Administração Pública (ENAP), professor da Escola Superior do Ministério Público da União 

(ESMPU), professor da Escola de Ead/PGR/MPF (Ministério Público Federal), professor/instrutor do MPT (Ministério Público do 

Trabalho), e professor colaborador em diversas Instituições (MCTI, BNB, CNPQ, MPDFT, etc) ministrando cursos na área de 

Convênios, Licitações e Contratos administrativos, e outros temas congêneres em cursos em EAD e presenciais. 

Possui pós-graduação em Direito Público pela Universidade Metodista, pela Faculdade Processus e pela Escola da 

Magistratura do Distrito Federal.  

Com experiência na área de Convênios, Licitações e Contratos Administrativos, atuou no Controle Interno do MMA, na 

Consultoria Jurídica do MPDFT, e na Assessoria Jurídica do Procurador-Geral do Trabalho. 

Atualmente é servidor público, analista do Ministério Público da União/Apoio Jurídico/Direito com lotação na Procuradoria-Geral 

do Trabalho/MPT/MPU. 

Participou dos Eventos Online e Ao Vivo: Semana de Capacitação em Excelência para a Aquisição Pública, 40hrs de 

Capacitação, realizado em agosto/2020, Seminário - Semana Nacional da contratação pública com foco na Nova Lei de 

Licitações e Contratos - Completo pela Licidata Cursos, 35hrs de Capacitação, realizado em agosto/2021, Semana Nacional de 

Capacitação em Excelência para a Aquisição Pública – Atualizado com a nova lei de licitações e contratos nº 14.133/21, 40hrs 

de Capacitação, realizado em novembro/2021, além de ministrar vários treinamentos pela empresa. 

 

A Licidata reserva-se o direito em adiar ou cancelar os eventos se houver insuficiência de quórum, reagendar data/horários de 

realização comprometendo–se a informar antecipadamente os inscritos bem como substituir palestrantes, em caso fortuito ou 

força maior, o que não caracterizará infração administrativa ou civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou 

reparação (material e moral) 

 

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO 

A Licidata Cursos está há mais de 17 anos no mercado, especializada em treinamentos e capacitações para organizações públicas 

em âmbito nacional na modalidade presencial ou online 100% ao vivo e In Company, já capacitamos mais de 70mil servidores por 

todo o país. 

 

A capacitação permanente dos servidores, se justifica tendo em vista o cumprimento das seguintes diretrizes da Política Nacional 

de Desenvolvimento de Pessoal, instituída pelo Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, e fundamenta-se na busca do setor 

público pela excelência e melhoria da qualidade dos serviços ofertados à sociedade. 
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JUSTIFICATIVA: LEI N° 8.666/93/ NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 14.133/21 

A contratação de treinamento por Pessoa Jurídica de Direito Público como era: art. 24, II (Dispensa de Licitação para despesas de 

pequeno vulto, até o limite de R$ 50 mil) como ficou art.75, II (Dispensa de Licitação na Lei 14.133/21, alteração pelo decreto 

10.922/2021 – com vigência a partir de 01/01/22 valores inferiores a R$ 54.020,41) e (ou) no disposto no art. 25 (Inexigibilidade 

de Licitação), ambos da Lei n° 8.666/1993: 

Considere que as contratações de professores, conferencistas ou instrutores para ministrar cursos de treinamento ou 

aperfeiçoamento de pessoal, bem como a inscrição de servidores para participação de cursos abertos a terceiros, enquadram-se 

na hipótese de inexigibilidade de licitação prevista no inciso II do art. 25, combinado com o inciso VI do art. 13 da Lei n° 

8.666/1993. (Decisão TCU n° 439/1998 – Plenário). 

Contrata-se por inexigibilidade de licitação com fundamento no art. 25, caput ou inciso II, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 

pessoas naturais e jurídicas para ministrar cursos fechados para treinamento e aperfeiçoamento de pessoal ou a inscrição em 

cursos abertos. (Orientação Normativa AGU n° 18) 

 

JUSTIFICATIVA: LEI Nº 13.303/16 

Art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista: 

II – Para outros serviços e compras de valor até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para alienações, nos casos previstos nesta 

Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizado de 

uma só vez; 

 

PAGAMENTO 

O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em nome de: 

RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA.  

CNPJ 25.406.054/0001-82  

 

Envio de Nota de Empenho/Ordem de Serviço ou Autorização de Fornecimento, com posterior pagamento em uma 

das contas bancárias indicadas 

 

BRADESCO (237) 

Agência: 5750 

Conta: 613154-9 
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PIX: 25406054000182 

 

Atenciosamente, 

 

Carolina Schmidt  

Fone: (41) 3043-0070 

Whats: (41) 9 9930-0135 

E-mail: carolina@licidata.com; 

Site: www.licidata.com.br 

 

 

http://www.licidata.com.br/

