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FASE	  PREPARATÓRIA	  DA	  LICITAÇÃO	  
O	  DNA	  DA	  CONTRATAÇÃO	  

Carga	  Horária:	  16	  horas	  

PROGRAMA:	  

I	  -‐	  A	  PREVISÃO	  CONSTITUCIONAL	  E	  A	  LICITAÇÃO	  

1. DA	  SUPREMACIA	  DAS	  NORMAS	  CONSTITUCIONAIS	  

2. CONTORNOS	  CONSTITUCIONAIS	  DA	  LICITAÇÃO	  –	  ART.	  37,	  INCISO	  XXI	  

3. PRINCÍPIOS	  

4. OBJETIVOS	  DA	  FASE	  PREPARATÓRIA	  

II	  –A	  LICITAÇÃO	  SEGUNDO	  A	  LEGISLAÇÃO	  E	  JURISPRUDÊNCIA	  

1. CONCEITOS	  

2. MODALIDADES	  CLÁSSICAS	  

2.1 PARCELAMENTO	  E	  FRACIONAMENTO	  

3. MODALIDADE	  -‐	  PREGÃO	  

4. TIPOS	  DE	  LICITAÇÃO	  E	  REGIME	  DE	  EXECUÇÃO	  

5. METODOLOGIA	  DE	  EXECUÇÃO	  

6. FASE	  INTERNA	  DA	  LICITAÇÃO	  -‐	  O	  DNA	  DA	  CONTRATAÇÃO	  

7. ESTUDOS	  TÉCNICOS	  PRELIMINARES	  -‐	  OBRAS	  

8. LICENCIAMENTO	  AMBIENTAL	  –	  OBRAS	  

9. PRESSUPOSTOS	  DA	  LICITAÇÃO	  

10. TÉCNICO	  –	  PROJETO	  BÁSICO/TERMO	  DE	  REFERÊNCIA	  

11. ECONÔMICO-‐FINANCEIRO	  

12. O	  EDITAL-‐ART.40	  -‐	  DESTAQUES	  

13. HABILITAÇÃO	  

14. PROPOSTA	  E	  JULGAMENTO	  
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III	  –	  BREVE	  FOCO	  EM	  SERVIÇOS	  

1. PLANEJAMENTO	  DA	  LICITAÇÃO	  DE	  SERVIÇOS	  –	  NOÇÕES	  –	  JURISPRUDÊNCIA	  

2. RESULTADOS	  E	  PRODUTOS	  ESPERADOS	  -‐	  ESCOLHA	  DE	  UMA	  SOLUÇÃO	  

3. A	  INSTRUÇÃO	  NORMATIVA	  02/08	  

4. DA	  TERCEIRIZAÇÃO	  

5. PROCESSO	  DE	  CONTRATAÇÃO	  

6. TERMO	  DE	  REFERÊNCIA	  

7. ACORDO	  DE	  NÍVEIS	  DE	  SERVIÇOS	  

8. A	  IN	  2/08	  E	  O	  EDITAL	  

IV	  –	  CONTRATO	  

1. CONCEITO	  

2. OBRIGATORIEDADE	  

3. CONTEÚDO	  –	  ART.	  55	  –	  DESTAQUES	  

4. PRAZO	  

5. PAGAMENTO	  

6. PENALIDADES	  

7. SUBCONTRATAÇÃO	  

8. REPACTUAÇÃO	  

9. REAJUSTE	  POR	  ÍNDICES	  

V	  -‐	  A	  FASE	  INTERNA	  DA	  LICITAÇÃO	  -‐	  SÍNTESE	  

1. COMO	  INICIO	  O	  PROCESSO	  DE	  CONTRATAÇÃO?	  

2. ELABORAÇÃO	  DOS	  DOCUMENTOS	  INICIAIS	  

2.1. DEFINIÇÃO	  DO	  OBJETO	  

2.2. PROJETO/TERMO	  DE	  REFERÊNCIA	  

2.3. PROJETO	  BÁSICO	  

2.4. PROJETO	  EXECUTIVO	  
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2.5. TERMO	  DE	  REFERÊNCIA	  

2.6. ORÇAMENTO	  

2.7. PLANILHA	  DE	  PREÇOS	  

2.8. PLANILHA	  DE	  ORÇAMENTO	  

2.9. REGULAMENTAÇÃO	  DE	  PREÇOS	  E	  CRITÉRIOS	  DE	  MEDIÇÃO	  

2.10. RECURSOS	  ORÇAMENTÁRIOS	  

2.11. CRONOGRAMA	  DE	  DESEMBOLSO	  PREVISTO	  

2.12. DEFINIÇÃO	  DA	  MODALIDADE	  DE	  LICITAÇÃO	  

3. NECESSIDADE	  DE	  AUDIÊNCIA	  PÚBLICA.	  

VI	  –	  ELABORAÇÃO	  DO	  EDITAL	  E	  MINUTA	  DO	  CONTRATO	  

1. SOLICITAÇÃO	  DE	  LICITAÇÃO	  -‐	  O	  FORMULÁRIO	  QUE	  EQUALIZA	  E	  AGILIZA	  O	  PROCESSO	  

2. FOLLOW	  UP	  

3. PADRÕES	  DE	  EDITAIS	  E	  DE	  CONTRATOS	  

4. APROVAÇÕES.	  


