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Palestrantes:

Gustavo Hermes
José Anacleto Abduch Santos
Ronny Charles 

Destaques

 ■ Dispensa de licitação 

 ■ Inexigibilidade de licitação 

 ■ Contratações emergenciais

 26 A 28 DE MAIO DE 2021
SEMINÁRIO ON-LINE   •  100% AO VIVO

DE ACORDO COM A
NOVA LEI DE LICITAÇÕES

CONTRATAÇÃO DIRETA 
POR DISPENSA E POR 
INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO
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A Administração Pública nacional investe de 10% a 15% do PIB todos os 
anos com contratações de obras, serviços e compras. Grande parte destas 
contratações são feitas sem licitação. Seja em razão do valor do contrato, 
de urgência, de falta de critérios objetivos de julgamento, ou qualquer das 
demais justificativas para contratar sem licitação, é preciso formação espe-
cífica e bastante cautela para não incorrer em erro grosseiro nas contrata-
ções diretas. 

Com o objetivo de contribuir para a formação e aperfeiçoamento pleno 
dos agentes públicos a NTC apresente este curso inovador e avançado 
sobre as hipóteses de dispensa e de inexigibilidade de licitação. 

Com metodologia diferenciada e eficaz o curso “Contratação Direta por 
Dispensa e por Inexigibilidade de Licitação”, a ser realizado totalmente on-
-line, abordará os temas mais relevantes e atuais sobre as possibilidades 
de contratação sem licitação, inclusive com base na nova lei de licitações.

SOBRE O
evento
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objetivo

público alvo 

formato do evento 

O curso tem como objetivo a capacitação plena dos servidores no que tange à 
contratação direta.

 ■ Pregoeiros e membros de equipes de apoio, membros de comis-
sões de licitação, assessores e procuradores jurídicos, ordena-
dores de despesa, advogados, auditores, gestores de contratos, 
profissionais do departamento de compras, finanças, orçamento, 
planejamento, administração, contratos e de controle interno e ex-
terno e todos os demais agentes públicos das três esferas de go-
verno (União, Estados e Municípios), envolvidos nos procedimen-
tos de contratação na Administração Pública, inclusive no âmbito 
das empresas públicas e das sociedades de economia mista;   

 ■ Fornecedores da Administração Pública.

Em função da inviabilidade de realização de eventos presenciais 
neste período de pandemia do coronavirus, este Seminário se 
dará à distância, através da poderosa tecnologia da plataforma 
de realização de eventos on-line ao vivo do EventOn NTC, con-
duzido por renomados instrutores,  para até 5000 (cinco mil) par-
ticipantes simultâneos, que fornece uma experiência atraente e 
abrangente, produzindo um maior retorno do investimento para o 
Órgão e o participante do seminário.  

destaques

0101
0202
0303

Dispensa de licitação 

Inexigibilidade de licitação 

Contratações emergenciais
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Plataforma segura e escalável 
Alcance de até 5000 participantes e 6 pales-
trantes simultaneamente em um único even-
to. 
Alta definição 
Tudo o que você precisa é de uma conexão 
estável à Internet e terá 30 FPS, transmissão 
de vídeo e áudio de alta qualidade indepen-
dente do dispositivo: desktop, laptop, tablet 
ou telefone. 
Fácil e Acessível 
Nenhum download é necessário para acessar 
a sala do evento.  
Interação ao vivo com participantes 
Converse e execute perguntas e respostas 
em tempo real e até tenha um apresentador 
da plateia! 
Baixo investimento
Conte com preços que fazem sentido para 
sua organização. 
Excelência Docente e Programática 
Renomados instrutores do país para elaborar 
os melhores e mais dinâmicos eventos online 
do mercados

 » Porque você quer o melhor para a Administração Pública; 

 » Porque você deve saber operar com as contratações diretas; 

 » Porque importantes temas serão abordados por profissionais 

de elevada e notória capacidade técnica; 

 » Porque você será preparado adotar decisões sustentáveis 

perante os órgãos de controle, evitando a responsabilização 

pessoal por erros no processo da contratação pública; 

 » Porque vai evitar prejuízos para o interesse público; 

 » Porque terá contato com temas contemporâneos e polêmi-

cos na área de contratações públicas; 

 » Porque você irá participar de um evento diferenciado, de ex-

celência em relação a instrutores, conteúdo e metodologia 

aplicada, e com a marca de qualidade de quem já capacitou 

mais de 30.000 (trinta mil) agentes públicos.

POR QUE VOCÊ NÃO PODE 
perder este seminário 

ENTENDA PORQUE
O EVENTON NTC
tem a tecnologia e os recursos 
mais poderosos para melhor 
experiência de aprendizado on-line  
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JOSÉ ANACLETO  
ABDUCH SANTOS 

RONNY 
CHARLES

Gustavo
HERMES

Advogado especialista em contratações públicas, Procurador do Estado do Paraná, Mestre e Doutor 
em Direito Administrativo pela UFPR, Professor de Direito Administrativo do UNICURITIBA – Centro 
Universitário Curitiba, Professor e Coordenador do Curso de Especialização em Licitações e Contra-
tos Administrativos da UNIBRASIL. Membro da Comissão de Estudos Constitucionais e da Comissão 
de Gestão Pública da OAB/PR, Diretor Financeiro do Instituto Paranaense de Direito Administrativo. 
Professor de cursos de pós-graduação, treinamentos e eventos nas áreas de licitações e contratos 
administrativos, contratações públicas sustentáveis, microempresa e empresa de pequeno porte, 
concessões de serviços públicos, e parcerias público-privadas. Já exerceu os cargos e funções de 
Diretor-Geral da Procuradoria Geral de Estado do Paraná, Procurador-Geral do Estado Substituto, 
Coordenador do Curso de Graduação em Administração Pública da UNIBRASIL, Presidente dos Con-
selhos de Administração e Fiscal da PARANAPREVIDÊNCIA, Presidente de Comissões Especiais e 
Permanentes de Licitação no Estado do Paraná. É autor das obras “Contratos Administrativos - for-
mação e controle interno da execução - com particularidades dos contratos de obras e serviços de 
engenharia e prestação de serviços terceirizados”; “Contratos de Concessão de Serviços Públicos 
– Equilíbrio Econômico-Financeiro” e “Licitações e o Estatuto da Microempresa e Empresa de Peque-
no Porte”; co-autor das obras “Comentários à Lei nº  12.846 – Lei Anticorrupção”;  “Lei das Estatais 
– comentários ao regime jurídico licitatório e contratual da Lei nº 13.303/2016”; “Contratos Administra-
tivos, equilíbrio econômico financeiro e a taxa interna de retorno: a lógica das concessões e parcerias 
público-privadas; e de artigos técnicos sobre licitações e contratos administrativos. 

Curriculum na Plataforma Lattes: http://lattes.cnpq.br/5637223172703835

Advogado da União. Já exerceu o cargo de Consultor Jurídico Adjunto na Consultoria Jurídica da 
União perante o Ministério do Trabalho e Emprego e de Coordenador Geral de Direito Administra-
tivo na Consultoria Jurídica da União perante o Ministério da Previdência Social. Mestre em Direito 
Econômico. Pós-graduado em Direito tributário. Pós-graduado em Ciências Jurídicas. Coordenador 
da Comissão Permanente de Licitações da Consultoria Geral da União (uniformização de entendi-
mentos). Coordenador (junto com o Prof. Jacoby Fernandes) da pós-graduação em Licitações e 
contratos, da Faculdade Baiana de Direito. Professor do Centro de Ensino Renato Saraiva (CERS). 
Autor de diversos livros jurídicos, entre eles: Leis de licitações públicas comentadas (9 Edição. Ed. 
JusPodivm); Licitações públicas: Lei n 8.666/93 (8 Edição. Coleção Leis para concursos públicos: Ed. 
Jus Podivm); Direito Administrativo (Co-autoria. 8 Edição. Ed. Jus Podivm); RDC: Regime Diferenciado 
de Contratações (Co-autoria. Ed. Jus Podivm); Terceiro Setor: entre a liberdade e o controle (Ed. Jus 
Podivm); Improbidade Administrativa (Co-autoria. 3 edição. Ed. Jus Podivm) Licitações e contratos 
na Lei das estatais (Co-autoria. Ed. Jus Podivm);  “Licitações Públicas: homenagem ao jurista Jorge 
Ulysses Jacoby Fernandes”. (Coordenador). Editora Negócios Públicos. (2016).

Advogado e Administrador de Empresas; atua nacionalmente como consultor e assessor nas áreas 
de licitação pública, redação de editais, projetos básicos, termos de referência e contratos adminis-
trativos, gerenciamento, fiscalização e auditoria de contratos, planejamento e avaliação de proces-
sos terceirizados e quarteirizados, redução e prevenção de passivo trabalhista. Diretor da AUGURE 
Desenvolvimento Empresarial Ltda. Diretor do Núcleo de Licitações e Contratos Administrativos do 
Instituto Nacional de Gestão Pública – INGEP. Foi professor de Direito Administrativo, Contratos e 
Direito Empresarial, entre outras, no curso de graduação em Direito da Universidade Luterana do 
Brasil – ULBRA, onde lecionou por mais de 14 (quatorze) anos. Foi professor de diversas disciplinas 
no curso de graduação em Administração da Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM. 
Conferencista em âmbito nacional e integrante da equipe contratada pelo Governo da Bahia para o 
inédito trabalho de elaboração dos manuais e modelos de fiscalização e de gerenciamento de con-
tratos administrativos e capacitação de mais de mil fiscais e gerentes de contrato daquele Estado, 
além de outros milhares treinados pelo Brasil desde a publicação da Lei 8.666/93, tendo trabalhado 
junto às mais renomadas Administrações Públicas deste país. Autor de diversos artigos e co-autor 
dos livros “Gerenciamento de Contratos na Administração Pública”, publicado pela Editora Makron 
Books em 1998 (esgotado) e “Subsídios para Contratação Administrativa”, publicado pelo INGEP em 
2010 e ampliado em 2011.

palestrantes
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programação

DAS 14H ÀS 18H
“Licitação dispensável - melhores práticas”  
Prof. José Anacleto Abduch Santos 

 » Quais os cuidados no planejamento da contratação direta? Quais documentos 

devem ser elaborados? 

 » Qual o papel da assessoria jurídica? 

 » Como evitar o fracionamento ilegal da despesa no caso de contratação direta por 

valor? Qual a posição do TCU? 

 » Quando pode haver contratação direta sob o fundamento da emergência ou da 

urgência? 

 » Qual o prazo máximo das contratações emergenciais? 

 » Pode haver contratação direta emergencial para o registro de preços?  

 » Quando é possível contratar diretamente o remanescente de obras, fornecimen-

tos ou serviços? 

 » Pode haver contratação direta no caso de licitação deserta ou fracassada? 

 » Como justificar o preço? 

 » Como justificar a escolha do prestador ou do fornecedor? 

 » Como evitar o erro grosseiro nas contratações diretas?

26 DE MAIO
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DAS 14H ÀS 18H
“Licitação inexigível – melhores práticas” 
Prof. Ronny Charles 

 » Quando pode haver contratação direta por licitação inexigível? O que significa inviabilidade de 

competição? 

 » O que significa fornecedor exclusivo? Quando um fornecedor exclusivo pode ser contratado sem 

licitação? 

 » Como provar a exclusividade do fornecedor ou do prestador? 

 » Como evitar a ilegalidade da contratação direta de fornecedor ou prestador exclusivo por erro 

de planejamento na descrição do objeto?  

 » Quais serviços podem ser contratados sem licitação com fundamento no art. 25, II da Lei nº 
8666/93? 

 » O que significa que o profissional ou empresa a ser contratado devam ter notória especialização? 

 » Qualquer objeto pode ser contratado sem licitação com fundamento no art. 25, II da Lei  nº 
8666/93? 

 » Como deve ser elaborado o orçamento estimativo no caso de inexigibilidade de licitação? 

 » Quais as formalidades necessárias para a contratação direta por inexigibilidade de licitação?

 

27 DE MAIO

DAS 14H ÀS 18H
“Gestão dos contratos derivados de contratação direta”   
Prof. Gustavo Hermes

 » Qual o prazo de vigência dos contratos derivados de contratação direta? 

 » Os contratos derivados de contratação direta podem ser alterados? 

 » Quais os limites para as alterações quantitativas e para as alterações qualitativas dos contratos? 

 » O que significa dizer que é vedada a compensação entre acréscimos e supressões quando das alterações 

contratuais? 

 » Os contratos podem ser prorrogados? Quais os requisitos para as prorrogações? 

 » Os contratos podem ser objeto de revisão contratual? Em que circunstâncias? 

 » Os contratos podem ser reajustados ou repactuados? Em que hipóteses? 

 » A quais sanções estão sujeitos os contratados em caso de cometimento de infrações?

28 DE MAIO
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DATA
26 A 28 DE MAIO DE 2021

As aulas que serão ministradas das 14h às 18h00, sendo aproximadamente 3h de apresentação 
dos palestrantes e 1h para perguntas e respostas.

CARGA HORÁRIA
12 HORAS

HORÁRIO
14 ÀS 18 HORAS

AGENDA

REQUISITOS TÉCNICOS

online

recomendado

AMBIENTE
virtual

 » O evento será realizado em ambiente virtual do EventOn NTC, com transmissão ao vivo, 
cujo registro do participante será efetivado, por meio da disponibilização de login e senha 
de acesso à sala do evento, por email, após confirmação de emissão de nota de empenho/
pagamento.

 » Para efetivação do registro de inscrição, o Contratante deverá informar no processo de 
inscrição dos participantes, os dados de nome e sobrenome, email e telefone.

              

É vedada a captaçã o de som ou imagem das aulas, bem como o seu compartilhamento por qualquer meio ou mídia.

Para o bom funcionamento da plataforma, recomendamos as seguintes especificações 
técnicas mínimas:

IMPORTANTE: Se essas especificações não forem atendidas, a qualidade do recebimento de   
                transmissão do curso (áudio e vídeo) poderá ficar prejudicada.

COMPUTADOR: Processador I3 3Ghz Dual Cora / 4GB RAm / Internet de 10 mbps 
(de preferência por cabo)

BROWSER: Utilizar o Google Chrome, preferencialmente.

BANDA IDEAL: Inbound participante: 3 mbps

REPLAY: Os inscritos poderão ver/rever réplica (replay) do evento por mais 2 dias 
após a sua realização. 
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investimento

R$ 1.690,00
por participante

 ■ Apostila digital especifica do
     seminário.

 ■ Certificado Digital.

pagamento

O pagamento da inscriçã o deverá ser 
efetuado em nome de NTC Treinamen-
tos, Eventos e Serviços Ltda CNPJ: 
10.614.200/0001-98

Envio de Nota de Empenho / Ordem de 
Serviço ou Autorizaçã o de Fornecimen-
to, com posterior pagamento na conta 
bancária indicada:

Banco do Brasil – 001
Agência: 1886-4 Conta 
Corrente: 145397-1

OBS: Empresas e clientes particulares, 
poderão efetivar o pagamento 
através de:
 » Transferência bancária
 » Depósito

O cancelamento e/ou substituição de inscrição deverá ser solicitado por escrito, e 
será aceito se enviado para o endereço de e-mail eventosonline@ntceventos.com.br 
ou WhatsApp: (63)98444-4040, até 2 (dois) dias antes da realização do evento. Caso 
o participante/substituto não acesse a sala virtual na sessão agendada e na sessão de 
replay do evento, o valor da inscrição não será reembolsado. Será aceita a conversão 
do valor pago, em crédito para inscrição nos futuros eventos da NTC.

A NTC reserva–se o direito de cancelar unilateralmente a realização do evento ou ainda reagendar data/ 

horários de realização comprometendo–se a informar antecipadamente os inscritos, o que não carac-

terizará infração administrativa ou civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou reparação 

(material e moral).
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INFORMAÇÃO E

Ed. JK Business Center - Av. JK, Quadra 103 Sul, Rua SO 1, Sala 603/ 604 - 
Plano Diretor Sul, 77015-012 | Palmas

www.ntceventos.com.br

eventosonline@ntceventos.com.br

(63) 3212.1199 (63) 3212.1177 (63) 98444.4040

inscrições


