
 

LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS E GESTÃO DE OBRAS E 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
DE ACORDO COM OS PRECEITOS DA LEI DE LICITAÇÕES PARA ESTATAIS (13.303/2016)  
 

★★★★★ AO VIVO & 100% ONLINE 
 
 
  

 
 
 

 
APRESENTAÇÃO: 
O tema Licitações e Contratos Públicos tem despertado grande interesse no atual 
cenário nacional. Bets curso iremos capacitar profissionais em licitação e gestão de 
contratos de obras e serviços de engenharia, de acordo com os preceitos da Lei de 
licitações para estatais (Lei 13.303/16), apresentado as principais diferenças entre a 
citada legislação e a norma geral de licitações (Lei 8.666/93). 
 
QUEM DEVE PARTICIPAR DO CURSO? 
Engenheiros, Economistas, Contadores, Administradores, Gestores Públicos, e outros 
profissionais e demais profissionais que atuam no mercado da indústria da construção, 
sejam contratantes ou contratados. 
 
QUAL O CONTEÚDO COMPLETO DO CURSO? 
 

O PROCESSO LICITATÓRIO 
• Comparação da Lei 13.303/16 com a Lei 8.666 e a Lei 10.520; 
• Dispensa e inexigibilidade; 
• Objetivos da licitação; 
• Superfaturamento e sobrepreço; 
• Orçamento de referência; 
• Diretrizes gerais; 
• Sigilo do orçamento e valor estimado do preço de referência; 
• Prazos de divulgação do aviso de edital; 
• Crimes e penas; 
• Contratação integrada, semi-integrada e suas peculiaridades; 

Carga horária 
16 horas 

Replay 
As aulas poderão ser 

revistas por 48h 

AO VIVO 
Via Zoom 

CERTIFICADO 
de participação 



 

• Anteprojeto – definição e abrangência; 
• Projeto básico x projeto executivo; 
• Matriz de riscos; 
• Cláusulas de incentivo; 
• Critérios de julgamento; 
• Modos de disputa aberto, fechado e combinado; 
• Critérios de julgamento; 
• Vício sanável; 
• Inversão de fases. 

 
A GESTÃO DO CONTRATO: 

• Cláusulas necessárias; 
• Garantias contratuais; 
• Obrigações da contratada; 
• Subcontratação; 
• Alteração contratual; 
• Sanções administrativas. 

 
TÓPICOS ESPECIAIS: 

• Cuidados na fiscalização de obras; 
• Cuidados na elaboração do edital; 
• Vícios a serem sanados durante a licitação; 
• Possíveis problemas durante processos licitatórios e decisões a serem tomadas; 
• Principais dúvidas de procedimentos operacionais durante a licitação. 

 

 
QUEM VAI MINISTRAR O CURSO? 
 

Será o nosso Professor Daniel Paglia, Perito de engenharia 
civil do MPF - Ministério Público Federal e Assessor Técnico da 
SEA - Secretaria de Engenharia e Arquitetura, responsável 
pela análise e gestão de grandes obras. 
 
Ele é Engenheiro Civil e especialista em Gestão de Negócios, 
Economia e Inteligência de Mercado.  
 

 
 
 



 

 
CARGA HORÁRIA E DATAS: 
16 (dezesseis) horas 
 
Turma única: 
Data: 12, 13, 14 e 15 de julho de 2021 
Horário: 08h30 às 12h30 
Inscrições até 06 de julho 2021 
 
REQUISITOS TÉCNICOS RECOMENDADOS PARA ASSISTIR A AULA SEM PROBLEMAS: 
Para otimizar o funcionamento da plataforma, recomendamos as seguintes 
especificações técnicas:  
 

Computador: Processador i3 3Ghz Dual Core 4Gb RAM Internet de 5mbs (de preferência 
por cabo). 
Navegador: Utilizar o Google Chrome, preferencialmente 
Velocidade da internet: a partir de 3 mbps por participante 
 

IMPORTANTE: Se essas especificações não forem atendidas, a qualidade do 
recebimento da transmissão do curso (áudio e vídeo) poderá ficar prejudicada. 
 
INVESTIMENTO E FORMAS DE PAGAMENTO: 
R$ 1.890,00 (mil oitocentos e noventa reais). 
 
O pagamento poderá ser realizado por meio de boleto ou transferência bancária para 
as seguintes contas: 
• Banco do Brasil: Ag. 0021-3 | Cc. 104154-1 
• Caixa Econômica Federal: Ag. 1564 | Cc. 908-8 (Operação 003) 

 

Para pessoas físicas, estão disponíveis as opções de pagamento via Cartão de crédito 
e PicPay 
 
MAIS INFORMAÇÕES: 
Telefone: (27) 3224-4461 WhatsApp: (27) 98178-2266 
E-mail: esafi@esafi.com.br Site: www.esafionline.com.br  
 

PARA FAZER SUA INSCRIÇÃO AGORA, ACESSE O LINK: www.esafionline.com.br 

mailto:esafi@esafi.com.br
http://www.esafionline.com.br/
https://www.esafionline.com.br/licitacao-obras-estatais-curso-2021

