
 

Aplicação de Sanções Administrativas nas 
Contratações Públicas 
 
 

QUAL O CONTEÚDO COMPLETO DO CURSO? 
 

CONCEITOS INTRODUTÓRIOS; 
• Conceito essenciais do Direito Administrativo Sancionador aplicado ao regime da 

contratação pública; 
• Princípios e regras aplicáveis. O exercício do direito sancionador como expressão de 

um poder exorbitante da Administração; 
o Da finalidade da sanção; 
o Da avaliação do dever de punir e do dever de negociar; 
o O processo de apuração e a vinculação do gestor público: vinculado, 

discricionário ou tertium genus? 
• Panorama das inovações da Lei 14.133 de 2021 com enfoque no processo 

sancionador, em especial: 
o regras de competência; 
o formalidades a serem observadas; 
o atenção à devida instrução processual; 

• Regras especificas das diversas tipologias sancionadoras; 
o Da advertência e o estudo de sua finalidade 
o Da multa moratória e compensatória 
o Do impedimento de licitar e contratar 
o Da declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

 
DAS INOVAÇÕES DA LEI 14.133, DE 2021 NO RITO PROCESSUAL SANCIONADOR; 
• Das sanções administrativas aos licitantes e contratados 
• Da necessidade de complementação do rito apresentado pela nova lei de licitações 
• Da correlação entre o rito sancionador da nova lei de licitações e a lei 

anticorrupção. como compatibilizar os procedimentos? 
• Visão geral do acordo de leniência 
• Estudos sobre a desconsideração da personalidade jurídica 
• Do processo de reabilitação da empresa 
 
DOS MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS E SUA CORRELAÇÃO COM O 
PROCESSO SANCIONADOR 
• Visão geral sobre o tema. 

o Da mediação; 



 

o Da conciliação; 
o Da arbitragem; 
o Do comitê de resolução de disputas; 

• Do dever de negociar como expressão do princípio da eficiência 
• Impactos sistêmicos da adoção do sistema de justiça multiportas para o processo 

sancionador; 
• Estudo dirigido do rito do processo sancionador com atenção para os cuidados na 

instrução e elaboração dos documentos essenciais para correta aplicação de 
penalidades. 

 
 

QUEM VAI MINISTRAR O CURSO? 
 

Será nosso Professor Daniel Barral, Procurador Federal da Advocacia-
Geral da União (AGU). Desde 2008, atua na consultoria e 
assessoramento de gestores federais, auxiliando-os nos seus 
processos de compras públicas. 
 
É mestrando em Direito Público pela Universidade Nova de Lisboa, 

especialista em Direito Público pela Universidade Anhanguera-Uniderp e em Direito 
Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
 
É membro licenciado da Câmara Permanente de Licitações e Contratos da 
Procuradoria-Geral Federal (CPLC/PGF) e da Comissão Permanente de modelos de 
Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União (CPMLC/CGU), Professor da Escola 
Nacional de Administração Pública (ENAP), do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP) 
e da Escola da Advocacia-Geral da União (EAGU). 

 
 
MODALIDADE ONLINE E AO VIVO: 
Carga Horária: 16 horas 
Plataforma: ZOOM Profissional 
Investimento: R$ 1.490,00 
 
➢ Turma 01 – JUNHO 2022: 

Datas: 27, 28, 29 e 30 de junho de 2022 
Horário: 08h30 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 
• 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/cursos-aplicacao-de-sancoes-administrativas-nas-contratacoes-publicas

