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FORMAÇÃO DE FISCAIS DE CONTRATOS PÚBLICOS 

 
Datas: 04 e 05 de maio de 2023 
Local: Grande Hotel Rede Master – Rua Riachuelo, 1070 – Porto Alegre/RS. Junto ao Shopping Rua da Praia. 
Horários: 1º dia das 9h às 12h e 13h30 às 17h30, 2º dia das 9h às 12h. 
Solicitação: Favor encaminhar cópia aos pregoeiros, equipes de apoio, membros das comissões de licitações, 
procuradorias jurídicas, fiscais de contratos, e todos aqueles que de alguma forma relacionem suas atividades às 
licitações e contratos públicos. 
 

Objetivos do curso 
a) Apresentar os procedimentos internos e externos que envolvem uma contratação pública e seus pontos de 

vulnerabilidade, desde a solicitação de contratação, passando pelo procedimento licitatório, chegando até a 
execução do contrato e seu encerramento; 

b) Expor os prejuízos que a falta de fiscalização das contratações públicas gera aos cofres dos Municípios, e como 
um acompanhamento adequado poder gerar ganhos financeiros e de qualidade para a Administração Pública; 

c) Demonstrar, na teoria e na prática, como deve ser exercida a fiscalização interna e externa, apresentando os 
agentes envolvidos e suas competências; 

d) Apresentar procedimentos específicos para fiscalização de obras e serviços de engenharia, os impactos das 
novas legislações envolvendo nestas atividades.  

e) Curso adequado à Lei nº. 14.133/21 – Nova Lei de Licitações. 
 
Considerações importantes 
A Administração Pública é a maior compradora do país, contratando absolutamente todos os tipos de produtos e 
serviços – de medicamentos a veículos, da construção de pontes ao fornecimento de merenda escolar.  
O dinheiro público envolvido em tais contratações atinge cifras astronômicas, e em tempos de crise, fiscalizar a 
adequada destinação de tais verbas se torna pauta constante em todas as gestões públicas. 
Tanto por economia aos cofres públicos como por zelo administrativo com a coisa pública, a fiscalização dos contratos 
se demonstra a maneira mais eficiente de preservação do interesse público. 
Com isso, além de conhecer o procedimento de licitação, é importante saber o papel de cada servidor e agente público 
na fiscalização dos contratos, permeando ainda temas importante e atuais, como programas de integridade, 
regulamentação do lobby e as possíveis mudanças na lei de licitações. 
Com isso, a fiscalização destas contratações é determinante para a correta destinação das verbas públicas, bem como 
para a própria regularidade contratual e eventuais responsabilizações administrativas e judiciais dos servidores 
envolvidos.  
 

A quem o curso é dirigido 
O curso é dirigido a servidores públicos municipais, com atuação direta ou indireta na fiscalização de contratos, 
pregoeiros, equipes de apoio, ouvidores, membros de comissões de licitação, vereadores, membros das câmaras de 
vereadores, procuradores e todos aqueles que tenham em suas atribuições lidar com contratações públicas. 
 
Prazo de inscrições e informações sobre o curso 
As inscrições poderão ser realizadas até o dia 20 de abril, através do site www.iem.inf.br. Detalhes sobre o curso 
podem ser obtidos por telefone (51) 3778-1188 ou e-mail iem@iem.inf.br. Receberão certificados os participantes que 
tiverem a frequência mínima de 70%. Inscrições serão confirmadas mediante pagamento ou envio do empenho.   
 
Investimento: 

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES 
POR ÓRGÃO/EMPRESA 

PAGAMENTO 
ATÉ 06/04/2023 

PAGAMENTO 
APÓS 06/04/2023 

Valor correspondente ao curso. 
NÃO estão incluídas parcelas de 
alimentação, hospedagem, 
traslados e outras que se façam 
necessárias a participação no 
evento. 

1 participante R$ 710,00 por pessoa R$ 750,00 por pessoa 

2 participantes R$ 680,00 por pessoa R$ 730,00 por pessoa 

3 participantes R$ 650,00 por pessoa R$ 710,00 por pessoa 

4 participantes ou mais R$ 620,00 por pessoa R$ 690,00 por pessoa 

*Sua inscrição só será confirmada mediante pagamento ou envio do empenho. 
Inscreva-se em: www.iem.inf.br, VAGAS LIMITADAS.  
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PAUTA DO CURSO 

 
 

FORMAÇÃO DE FISCAIS DE CONTRATOS PÚBLICOS 
 
 

1.  INTRODUÇÃO ÀS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS – A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 
1.1. Noções de Licitação na Nova Lei de Licitações 
1.2. Procedimentos Licitatórios – Fase Interna e Fase Externa 
1.3. Modalidades de Licitação e Regimes Diferenciados de Contratação 
1.4. Editais, Questionamentos e Impugnações. 
1.5. Recursos Administrativos 
 
2. FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS 
2.1. Tipos de contratos públicos 
2.2. Peculiaridades dos Contratos Públicos 
2.3. Fiscalização Interna – Servidores 
2.4. Fiscalização Externa – Cidadão, Vereadores, Tribunais de Contas e Ministério Público. 
2.5. Acompanhamento Contratual, Glosas e Medições nos Contratos de Engenharia e Serviços 
2.6. Especificidades das Obras e Serviços de Engenharia; 
2.7. Especificidades na Prestação de Serviços; 
2.8. Especificidades no fornecimento de Medicamentos; 
2.9. Outros tipos de contratações. 
2.10. Processo Administrativo de Rescisão Contratual 
 
3.  FORMAS DE ATUAÇÃO E INTERVENÇÃO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 
3.1. Principais Irregularidades em Licitações e Contratações Públicas 
3.2. Irregularidades em Contratos de Engenharia e Serviços 
3.3. Formas de prevenção de irregularidade e de contratos sem término 
3.4. A regulamentação do Lobby 
3.5. O histórico do Lobby e das empreiteiras 
3.6. A importância de programas de integridade 
3.7. O futuro das contratações públicas 
 
Ministrante:  
Carlos Stoever: Advogado, Bacharel em Direito pela UFSM; Especialista em Direito Público pela UFRGS; Mestre em 
Gestão de Organizações Públicas - PPGOP/UFSM; 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. 

 
 
 

No caso de haver cancelamento do curso presencial, decorrente de disposição de autoridade pública, diretamente ao 
IEM ou por medida restritiva às atividades em geral, ao inscrito será assegurada a participação no curso em formato 
EAD, por videoconferência, mantendo palestrante e carga-horária, sem prejuízo aos participantes. Ocorrendo a 
reprogramação de data ou cancelamento de curso pelos motivos dispostos na cláusula anterior, o IEM não se 
responsabiliza pelo ressarcimento de qualquer valor aplicado na aquisição de passagem aérea ou terrestre, reserva 
de hotel ou outras aplicadas pelo inscrito. 
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