GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
DE CONTRATOS:
NOVA LEI DE LICITAÇÕES
✓ Conteúdo adequado à Nova Lei de Licitações, com enfoque para o papel do fiscal de contratos.
✓ Módulos específicos para gestão de obras, de serviços terceirizados, de contratos de TI, de registro
de preços e de gestão de riscos.

100% online
Plataforma EAD do GRUPO JML, com interatividade pelo Fórum.

SOBRE O CURSO
Em 01 de abril de 2021 foi publicada a nova Lei de Licitações e Contratações, provocando alterações
substanciais nas contratações públicas, inclusive em alguns pontos relativos aos contratos, a exemplo do
prazo de vigência, garantias contratuais, alterações, penalidades e nulidades.
Saliente-se que a lei tem vigência imediata, a contar da publicação, o que significa dizer que a
Administração Pública já pode seguir seus termos ou aguardar o prazo de 24 meses estabelecido para
adaptação. Como a Lei 8.666/93 só será revogada no referido prazo de 24 meses, é possível a adoção
concomitante da nova lei e da 8.666/93, a fim de que o gestor possa nesse período comparar os
procedimentos e ir adaptando-se à nova normativa.
Então, esse curso visa dar um norte, um passo a passo aos fiscais de contratos para a aplicação e
implementação da nova lei, de forma eficiente e segura.

OBJETIVOS
✓ Atualizar e capacitar fiscais e gestores de contratos sobre as alterações promovidas pela nova Lei
de Licitações e Contratos;
✓ Destacar as principais inovações e avanços da lei, bem como conferir maior segurança jurídica
aos fiscais e gestores de contratos.

VANTAGENS DO CURSO
✓ Conteúdo atualizado à luz da nova Lei de Licitações e Contratos.
✓ Curso online, na Plataforma de EAD do Grupo JML.
✓ Interatividade pelo Fórum JML.
✓ Material didático complementar.
✓ Palestrantes com vasta experiência na matéria.

PÚBLICO-ALVO
✓ Fiscais e gestores de contratos, assessores e procuradores jurídicos, integrantes do controle
interno e auditoria.

PALESTRANTE
JULIETA MENDES LOPES VARESCHINI
Sócia Fundadora do Grupo JML, empresa especializada em Direito
Administrativo e que já capacitou mais de 30.000 profissionais na área de
Licitações e Contratos. Mestre em Direito. Especialista em Direito Ambiental
e Gestão Ambiental. Possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito
de Curitiba. Advogada e Consultora na área do Direito Administrativo, com
ênfase em Licitações e Contratos Administrativos. Coordenadora técnica da
JML Consultoria. Professora do Curso de Especialização em Licitações e
Contratos da UNIBRASIL. Professora do curso de Graduação em Direito da
UNIBRASIL. Palestrante na área de Licitações e Contratos perante
entidades da Administração Pública e Sistema S, com atuação em todo
território nacional. Autora da obra Licitações e Contratos no Sistema S. 6. ed.
Curitiba: JML, 2015 e da obra Discricionariedade Administrativa: uma
releitura a partir da constitucionalização do direito. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2014. Organizadora da obra Repercussões da Lei Complementar
123/06 nas Licitações Públicas: de acordo com o Decreto 6.204/07. Curitiba:
JML Editora, 2008. Autora de diversos artigos jurídicos, dentre os quais:
Gestão Planejada do Sistema de Registro de Preços. In: Diálogos de Gestão:
novos ângulos e várias perspectivas. Curitiba: JML Editora, 2013.

CONVIDADOS ESPECIAIS
RAFAEL JARDIM – Gestão de contratos de obras e serviços de engenharia

GUSTAVO CAUDURO – Gestão de contratos de serviços terceirizados

SANDRO TOMAZELLE – Gestão de contratos de TI

LUCIANO REIS – Gestão de contratos de registro de preços

THIAGO BUENO – Gestão de riscos aplicáveis aos contratos

IMPORTANTE: Aulas ministradas ao vivo estão disponíveis na plataforma (em REPRISES)

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
✓ Aplicabilidade da Nova Lei de Licitações: vigência e período de transição.
✓ Principais atores do processo: designação, atribuições e responsabilidades dos fiscais e
gestores de contratos.
✓ Segregação de funções.
✓ Governança e gestão de contratos.
✓ Regime jurídico e formalização do contrato.
✓ Substituição do contrato por instrumento equivalente.
✓ Recusa do adjudicatário: consequências.
✓ Publicação do extrato de contrato e o PNCP.
✓ Vigência dos contratos por escopo.
✓ Vigência dos contratos de serviços e fornecimentos contínuos.
✓ Contratos com prazo de vigência indeterminado.

✓ Regime de fornecimento e prestação de serviço associado.
✓ Vigência dos contratos de eficiência.
✓ Garantias contratuais:
- espécies;
- percentuais;
- cláusula de retomada;
- especificidades para obras e serviços de engenharia e serviços com dedicação exclusiva de mãode-obra.
✓ Execução e recebimento do objeto.
✓ Alterações contratuais:
- fato superveniente e falhas no projeto;
- qualitativas e quantitativas;
- percentuais;
- supressão contratual: modificações da Lei e posição dos órgãos de controle.
- compensação entre acréscimos e supressões.
✓ Reajuste:
- previsão, data-base e índices.
✓ Repactuação:
- aplicabilidade;
- previsão;
- data-base;
- preclusão.
✓ Revisão: aplicabilidade, pressupostos e matriz de riscos.
✓ Inexecução contratual.
✓ Extinção do contrato: espécies e procedimentos.
✓ Novas regras sobre indenização.
✓ Novo regime jurídico aplicável às penalidades:

- espécies: multas moratória e compensatória; impedimento e declaração de inidoneidade;
- cabimento;
- processo administrativo e cobrança de multas;
- desconsideração da personalidades jurídica.
✓ Boas práticas de gestão e fiscalização:
- designação de fiscais e gestores;
- capacitação;
- registro de ocorrências;
- avaliação de desempenho dos contratados.
✓ Nulidades dos contratos: alterações promovidas pela nova Lei.

CARGA
HORÁRIA
24 HORAS, sendo 14 horas de Live, 6 horas de aulas gravadas e 4 horas de atividades
complementares.
IMPORTANTE: Aulas ministradas ao vivo estão disponíveis na plataforma (em REPRISES).

INVESTIMENTO

APENAS

R$ 2.580,00
Valor para versão Digital

✓ Por participante.
✓ Para o programa 100% Online.

Inclusos nesse valor:
✓ Acesso ao programa On-line Completo/Reprise das Lives e EAD;
✓ Material digital;
✓ Acervo JML digital de e-books;
✓ RJML On-line;
✓ Certificado Digital.

ORIENTAÇÕES PARA A
INSCRIÇÃO E PAGAMENTO
A inscrição deverá ser efetuada pelo telefone (41) 3595-9999, ou no portal do Grupo JML
(www.jmlgrupo.com.br); e o respectivo pagamento em nome de Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento
e Eventos Ltda., CNPJ nº 07.777.721/0001-51 – Banco:

Caixa Econômica Federal:
Agência: 0997 - Op: 003 - C/C 161 – 5

CENTRAL DE RELACIONAMENTO JML

41 3595.9999
www.jmlgrupo.com.br – www.eadjml.com.br

