
 

CURSO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM 
LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 
APRESENTAÇÃO: 
Tratar dos principais pontos que permeiam a atuação na área de licitações e contratos, 
capacitando o aluno para elaborar manifestação consultiva na temática do curso com 
segurança jurídica, atendendo as demandas da Administração Pública dentro da 
legalidade e nos limites praticados pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União 
– TCU.  
 
Os temas que compõem o conteúdo programático serão analisados sob a ótica da Lei 
nº 8.666/1993, do Decreto nº 10.024/2019 e, no que for possível/viável, da Lei nº 14.133/2021, 
a Nova Lei de Licitações e Contratos. 
 
 

QUEM DEVE PARTICIPAR DO CURSO? 
Advogados, procuradores, assessores e consultores jurídicos que atuem com licitações 
e contratos. 
 
 

QUAL O CONTEÚDO COMPLETO DO CURSO? 
 

MÓDULO I – ASPECTOS GERAIS DA ATIVIDADE DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA 
JURÍDICA: 

• O papel do Assessor Jurídico  
• As espécies de parecer jurídico e seus reflexos  

o O parecer jurídico nas licitações e contratos  
• Requisitos do parecer jurídico  
• A responsabilidade do parecerista. Os entendimentos do STF e do TCU  
• A análise jurídica das minutas de editais e contratos na Lei nº 8.666/93, na Lei nº 

13.303/2016, no Decreto nº 10.024/2019 e na Lei nº 14.133/2021  
• O assessor jurídico na Nova Lei de Licitações e Contratos  

o A gestão de riscos e o órgão de assessoramento jurídico  
o Controle da legalidade  
o Assessoramento de agentes que atuam no processo de contratação  
o Elaboração de minutas padrão  
o Análise jurídica do processo de contratação  



 

o Prováveis impactos da mudança de papel na responsabilização do 
assessor jurídico  

o Boas práticas consultivas  
 
MÓDULO II – A ANÁLISE JURÍDICA DA FASE INTERNA DA LICITAÇÃO  

• Abertura do processo administrativo  
• Identificação da demanda e a justificativa da contratação  
• A indicação da fonte de recursos orçamentários  
• Os documentos técnicos e sua aprovação pela autoridade competente  
• Análise dos requisitos de competitividade  
• Orçamentação: verificação da existência de pesquisa de preços e análise de 

custos  
• O parcelamento do objeto x fracionamento de despesa  
• A eleição da modalidade licitatória e o tipo de licitação  
• Os critérios de seleção  
• A vedação os requisitos que frustrem a competitividade  

o habilitação jurídica  
o qualificação técnica  
o qualificação econômico-financeira  

• A existência de mecanismos para aquisição de bens (marca, modelo, amostra e 
outras certificações)  

• Minuta de Edital: cláusulas sensíveis  
o Visita técnica  
o Conselho profissional  
o Atestados de capacidade técnica  
o Consórcio  
o Cooperativas  
o Subcontratação  
o Quadro permanente 

 
MÓDULO III – O PREGÃO ELETRÔNICO E O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

• A Lei nº 10.520/2002 e o Decreto nº 10.024/2019  
o O planejamento da contratação  
o A cotação de preços  
o A utilização da modalidade  

▪ Bens e serviços comuns  
• O Sistema de Registros de Preços  

o O procedimento auxiliar  
o Os limites de adesão  



 

o Ata x contrato  
▪ A validade da ata  
▪ A vigência do contrato  
▪ Aditivo no contrato  
▪ Vedação à alteração nos quantitativos registrados em ata 

 
MÓDULO IV – O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: 

• Dispensa x inexigibilidade de licitação  
• Licitação deserta x licitação fracassada  
• A dispensa em razão do valor  

o A prorrogação de prazo na contratação por dispensa em razão do valor  
• A dispensa emergencial  

o A prorrogação de prazo na contratação emergencial  
• Outras hipóteses de dispensa de licitação  
• A inexigibilidade de licitação  

o Os atestados de exclusividade  
o Serviços técnicos especializados  
o Notória especialização  

• A instrução do processo  
o Situação emergencial/calamitosa que justifique a contratação  
o Justificativa da escolha do fornecedor  
o Justificativa do preço 

 
MÓDULO V – A EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

• Aspectos gerais  
o Manutenção das condições de habilitação  
o Termo aditivo  
o Apostilamento  

• Alterações contratuais de valor/planilha  
o O limite de 25% e de 50%  
o A vedação à compensação  
o A alteração superior a 25%  
o Complementação da caução  

• Alteração de prazo  
o Justificativa  
o Recursos financeiros  

• Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro  
o Reequilíbrio econômico-financeiro  
o Repactuação  



 

o Reajustamento  
• Alterações consensuais  
• A rescisão contratual 

 
MÓDULO VI – PROCEDIMENTO SANCIONADOR: 

• Aspectos gerais;  
• Tipo de sanções; 
• Proporcionalidade da pena; 
• Contraditório e ampla defesa. 

 
 

QUEM VAI MINISTRAR O CURSO? 
 

Será a nossa Professora Renila Bragagnoli que exerceu a função de 
Advogada da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e Parnaíba – Codevasf, empresa pública federal vinculada 
ao Ministério do Desenvolvimento Regional desde 2009. 
 
 A partir de maio de 2017 passa a ocupar o cargo de Chefe titular da 

Unidade de Assuntos Administrativos da Assessoria Jurídica da Presidência (consultivo 
administrativo), com atuação em processos administrativos sobre licitações, contratos, 
convênios, ajustes, Lei das Estatais e demais matérias envolvendo Direito Administrativo, 
cargo que ocupou até fevereiro de 2021.  
 
Atualmente ocupa o cargo de Gerente da Procuradoria Jurídica da Empresa de 
Planejamento e Logística – EPL, empresa estatal federal vinculada ao Ministério da 
Infraestrutura.  
 
Mestranda em Direito Administrativo e Administração Pública pela Faculdade de Direito 
da Universidade de Buenos Aires – UBA e pós-graduada em Políticas Públicas, Gestão e 
Controle da Administração - Master in Public Administration pelo Instituto Brasiliense de 
Direito Público – IDP/DF.  
 
Autora do Livro “O controle administrativo das empresas estatais: do Decreto-lei nº 
200/67 à Lei nº 13.303/16”, publicado pela Editora Letramento/Casa do Direito, 2020 e do 
Livro Eletrônico “Lei n.º 13.303/2016: reflexões pontuais sobre a lei das estatais” publicado 
pela Editora JML, 2019.  
 
 

 



 

DATAS - MODALIDADE PRESENCIAL: 
Horário: 08h30 às 16h30 (intervalo para almoço às 12h30) 
Carga Horária: 14 horas 
Investimento: R$ 2.380,00 (incluindo almoço e coffee-break). 
 

*Caso deseje se hospedar no hotel onde será realizado o curso, identifique-se como aluno Esafi no ato da reserva. 

 
➢ Turma 01 – FORTALEZA, CE:  

Data: 07 e 08 de dezembro de 2022 
Local: Hotel Beira Mar | Telefone: (85) 4009-2000 

 

DATAS - MODALIDADE ONLINE E AO VIVO: 
Carga Horária: 12 horas 
Plataforma: ZOOM Profissional 
Investimento: R$ 1.290,00 
 
➢ Turma 03 – AGOSTO 2022: 

Datas: 15, 16, 17 e 18 de agosto de 2022 
Horário: 09h30 às 12h30 

 
 

FORMAS DE PAGAMENTO: 
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 ou 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 
 

Dados para emissão de nota de empenho: 
Esafi - Escola de Administração e Treinamento Ltda | CNPJ: 35.963.479/0001-46 
Av. Rio Branco, 1765, Salas 205 e 206 - Praia do Canto, Vitória, ES - CEP: 29055-643 
 
 

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 

http://www.hotelbeiramar.com.br/
mailto:esafi@esafi.com.br
http://www.esafionline.com.br/
https://www.esafionline.com.br/curso-assessoria-juridica-em-licitacoes

