
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOVA LEI DE LICITAÇÕES: o que esperar da nova lei de licitações e 

o futuro das contratações públicas 

Curso ao Vivo e 100% on-line, na Plataforma Moodle do IEM 

 

Datas dos encontros ao vivo: 02 e 03 de março de 2021, das 9h às 12h 

 

Inscrições: 

Em www.iem.inf.br, até o dia 26 de fevereiro.  

Valor especial do 1° lote, para inscrições realizadas até o dia 11 de fevereiro.  

 

Objetivos:  

Revisitar o histórico das contratações públicas, do pregão em suas modalidades 

presencial e eletrônico, abordando aspectos legais e operacionais, bem como os 

principais motivos que conduziram à mudança promovida pelo Dec. 10.024/19 

(DOU 23/09/2019). 

 
Analisar o cenário das contratações públicas atuais e contextualizar a nova 

regulamentação. 

 
Apresentar as principais mudanças promovidas pelo Dec. 10.024/19, seus avanços 

em relação à regulamentação anterior, bem como avaliar seus retrocessos, 

analisando os impactos legais e operacionais das alterações. 

 
Apresentar as antecipações promovidas pelas MP 926 (convertida na Lei nº. 

14.035/2020) e MP 961 (convertida na Lei nº. 14.065/2020). 

 
Analisar criticamente os impactos das alterações, os pontos que não foram 

alterados e as perspectivas de futuras mudanças nas contratações públicas. 

 
Abordar o PL 1292/95, que irá alterar a lei de licitações, abordando as novas 

modalidades de disputa e de contratação, assim como outras normas que irão 

afetar diretamente as contratações públicas, como a regulamentação do lobby e 

dos programas de compliance.  

 

 

 



 

Público Alvo: 

Servidores públicos que atuem em licitações e contratos públicos, a exemplo de 

pregoeiros, equipes de apoio, membros das comissões de licitações, procuradorias 

jurídicas, fiscais de contratos, secretários municipais, e todos aqueles que de 

alguma forma relacionem suas atividades às licitações e contratos públicos. 

 
Carga horária: 6 horas-aula  

 

Certificado:  

Para todos que assistirem as aulas ao vivo, nos dias e horários indicados na circular 

do curso.  

 

Requisitos: 

Antes do início da videoconferência, os requisitos abaixo listados devem ser 

avaliados para o bom funcionamento da plataforma e aproveitamento do curso. 

Recomendamos as seguintes especificações técnicas mínimas: 

- Boa conexão de internet, preferencialmente via cabo, com velocidade mínima de 

10mbps. 

- Webcam e microfone. 

- Sistema de sonorização com qualidade (preferencialmente fones de ouvido). 

-  Navegador: Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge. 

Importante: A qualidade da transmissão de vídeo e áudio, dependerá das 

especificações mínimas recomendadas acima.  

 

Ministrante:  

Carlos Alberto Day Stoever. Advogado.  

Bacharel em Direito pela UFSM; Especialista em Direito Público pela UFRGS; MBA 

em Gestão de Empresas pela FGV; Especialista em Compliance e Programas de 

Integridade pelo INSPER. Atuação com ênfase em: Licitação e Contratos Públicos; 

Parcerias Público-Privadas; Programas de Integridade – Compliance; Improbidade 

Administrativa; Servidores Públicos - Sindicâncias e Processos Administrativos.  

Ministrante de diversos cursos e treinamentos para empresas e servidores públicos, 
com foco na atuação e relacionamento com o Governo. 

 



 

Investimento: 

 

Mais informações sobre as datas de cada lote em nosso site, www.iem.inf.br 
Importante: A inscrição será confirmada após o pagamento ou envio do empenho. 

 

 

Como funcionam nossos cursos on-line ao vivo? 

 

O aluno deverá estar presente nos encontros agendados para as aulas ao vivo. O 

login de acesso à plataforma será encaminhado no dia anterior ao curso.  

A obtenção do certificado dependerá da frequência do aluno nas aulas ao vivo, 
conforme dias e horários disponibilizados na circular do curso.  

Assim que o aluno tiver acesso à plataforma, poderá fazer download do e-book do 

curso e demais materiais que estiverem disponíveis. Os materiais em PDF ficarão 

disponíveis por 30 dias, contados da data do início do curso, para a visualização na 
plataforma Moodle do IEM. 

As aulas serão ministradas nos dias e horários agendados na circular do curso, 

através de videoconferência, 100% ao vivo, em plataforma de transmissão online, 
com interação pelo fórum de discussão do curso.  

Todos os conteúdos em PDF podem ser baixados durante o período do curso, 

incluindo apostila, preparada com muito zelo por nossos profissionais.  

Na próxima página você encontrará a pauta do conteúdo!  

  

 

 

 

Quantidade de 

Participantes por Inscrição
1º lote | até 11/02/2021 2° lote

1 participante R$ 630,00 R$ 670,00

2 participantes R$ 610,00 por pessoa R$ 650,00 por pessoa

3 participantes R$ 590,00  por pessoa R$ 630,00 por pessoa

4 ou mais R$ 570,00  por pessoa R$ 610,00 por pessoa

http://www.iem.inf.br/


 

Pauta do Curso 

 

NOVA LEI DE LICITAÇÕES: o que esperar da nova lei de licitações e 

o futuro das contratações públicas 

 

1. Histórico e Contextualização das Licitações Públicas 
1.1. Contextualização das licitações públicas e o surgimento do pregão 
1.2. Novas leis sobre contratações públicas surgidas entre a Lei 10.520/02 e o 
Dec. 10.024/19 
1.3. Mudanças e problemáticas promovidas com o pregão 
 
2. A nova lei de licitações públicas 
2.1. Histórico do PL 1292/95 
2.2.  Período de transição 
2.3. Mudanças nos prazos de apresentação de propostas; 
2.4.  Novas obrigações dos contratados 
2.5. Alterações nas contratações de serviços 
2.6.  Análise das propostas 
2.7. Participação de ME/EPP 
2.8. Novos regimes de contratação 
2.9. Matriz de risco 
2.10. Novas modalidades de licitação 
2.11. Novos critérios de julgamento 
2.12. Críticas e elogias 
2.13. O que já é realidade 
 
3. O Futuro das Licitações Públicas 
3.1. O impacto da Operação Lava-Jato 
3.2. A regulamentação do Lobby 
3.3. A Lei Anticorrupção e os programas de integridade/compliance 
3.4. Marketplace de compras públicas 


