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NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS
Competência técnica: Legislação Básica
Conhecimentos relacionados: Direito Administrativo
Objetivo geral
O curso busca apresentar ao aluno o arcabouço legal trazido pela Nova Lei de
Licitações e Contratos, discutindo as principais inovações e controvérsias.
Objetivos específicos


Discutir os princípios constitucionais atinentes à nova Lei.



Esclarecer a importância das regras atinentes a licitação.



Expor o conceito e os principais aspectos dos objetos de licitação e
especificidades das licitações nas empresas estatais.



Abordar as modalidades de licitação e a aplicação de cada uma.



Discutir as distinções dos critérios de julgamento.



Expor as hipóteses em que a licitação não será necessária, abordando
as controvérsias.



Discutir o procedimento de alienação de bens da Administração Pública.



Explanar as etapas da licitação e suas características.



Abordar os mecanismos de auxílio ao processo licitatório.



Discutir os principais casos de controle administrativo das licitações.



Esclarecer as regras específicas da Nova Lei de Licitações envolvendo
determinados atores.



Explanar o panorama regulatório dos contratos administrativos,
abordando os principais aspectos a serem observados pela
administração.

Metodologia e recursos
(X) Aulas expositivas ( ) materiais de leitura ( ) estudos de casos
( ) recursos audiovisuais ( ) dinâmica de grupo ( ) aulas práticas
( ) outros:
Conteúdo programático
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Princípios – legalidade; impessoalidade e interesse público; moralidade
e probidade; igualdade e competitividade; publicidade, transparência e
sigilo das propostas; eficiência, eficácia e economicidade;
planejamento; segregação de funções; motivação; vinculação ao edital;
julgamento
objetivo;
segurança
jurídica;
razoabilidade
e
proporcionalidade; celeridade; desenvolvimento nacional sustentável.



Função regulatória da licitação.



Objeto da licitação – obras e serviços de engenharia; serviços;
compras; alienações.



Licitação nas empresas estatais (Lei 13.303/2016).



Modalidades de licitação – noções gerais; concorrência; pregão;
concurso; leilão; diálogo competitivo.



Critérios de julgamento – menor preço e maior desconto; melhor técnica
ou conteúdo artístico; técnica e preço; características comuns da melhor
técnica e da técnica e preço; maior retorno econômico; maior lance;
resumo geral e relação entre os critérios de julgamento e as
modalidades.



Contratação direta – noções gerais; formalidades para a contratação
direta; inexigibilidade de licitação; licitação dispensável.



Alienações de bens – noções gerais; requisitos legais para a alienação
de bens; licitação dispensada.



Fases da licitação – disposições gerais; fase preparatória; divulgação do
edital de licitação; julgamento; habilitação; encerramento da licitação.



Instrumentos auxiliares – noções gerais; credenciamento; préqualificação; procedimento de manifestação de interesse; sistema de
registro de preços; registro cadastral.



Anulação e revogação da licitação.



Sanções e recursos administrativos.



Cooperativas nas licitações.



Microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações.



Consórcios empresariais na Nova Lei de Licitações.



Disposições setoriais – compras; obras e serviços de engenharia;
serviços em Geral; locação de imóveis; licitações internacionais.



Contratos administrativos – regras gerais; conceito e espécies de
contratos da Administração Pública: contrato administrativo x contrato
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privado; características; cláusulas exorbitantes; equilíbrio econômicofinanceiro dos contratos; duração dos contratos; inexecução contratual;
extinção dos contratos.
Avaliação
Verificação de aprendizagem com seleção randômica de questões na
plataforma MOODLE no final do curso.
Bibliografia
OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. 9ª. ed.
Rio de Janeiro: Método, 2021a.
Oliveira, Rafael Carvalho Rezende. Nova Lei de Licitações e Contratos
Administrativos – Comparada e Comentada. 1ª ed. São Paulo: Editora Forense,
2021b.
Carga horária
14 horas.
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