
Evento Presencial

13, 14 e 15 de Julho de 2022

Professor Uesley Medeiros

30 Horas



O CURSO aborda o estudo avançado da Nova Lei de Licitação e Contratação Pública com base na Lei

Nº 14.133/2021 aprovada em 01 de abril de 2021 e seus regulamentos publicados.

O evento será realizado de forma presencial em ambiente preparado dentro das normas de segurança
para a PANDEMIA/COVID-19 com numero limitado de alunos atendendo todos os procedimentos de
prevenção e distanciamento obrigatórios.

O ambiente será higienizado de forma adequada, os alunos utilizarão copos individuais para água e
café, mascara descartável e recipiente com álcool em gel individual, primando assim por sua proteção
individual.

O evento é realizado na área de eventos do Hotel Blue Tree Millenium Porto Alegre – RS,
proporcionando ao aluno comodidade, segurança e conforto para seu melhor aprendizado.

O Evento
com Professor Uesley Medeiros



O treinamento denominado “CURSO – NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO PÚBLICA” é direcionado as

empresas fornecedoras do Governo Federal, Estadual, Municipal, Distrital, Autarquias, Fundações,

Sociedade de Economia Mista, Empresas Públicas, recomendado para servidores públicos que exercem

funções de Agente de Contratação ou ainda qualquer interessado e qualificado como Licitante,

Advogados, Gerentes, Gestores, Consultores, Assistentes, Profissionais Liberais e todo aquele que busca

o aprendizado para as mudanças com a aprovação da Nova Lei de Licitação e Contratação Pública.

O treinamento denominado “CURSO – NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO PÚBLICA” é recomendado

para qualquer interessado que deseje obter conhecimento para trabalhar diretamente com Licitação e

Contratação Pública.

Conhecimento, aprimoramento, aprendizado são palavras chaves deste treinamento.

Público Elegível
com Professor Uesley Medeiros



Material

Incluso no Treinamento:

 Fichário Personalizado;

 Apostila de Estudo;

 Legislação Atualizada;

 Caderno para anotações;

 03(três) mascara descartável;

 01(um) Frasco de álcool em gel individual;

 Certificado de Conclusão;

 Grupo Exclusivo de whatsapp para os Alunos;

 Acesso e interação direta com o professor;
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Data do evento:

13, 14 e 15 de Julho de 2022.

Carga Horária :  30 Horas
➔ 24 Horas Aula Presencial 

Carga Horária

➔ Horário de início diário do treinamento : 08h15min

➔ Intervalo : 10h00min/10h30min (coffe-brake)

12h00min/13h30min (almoço)

16h00min/16h30min (coffe-brake) 

➔ Término Diário do Treinamento : 17h30min/18h00min

➔ 06 Horas Aula Online Ao Vivo
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Local

Hotel Quality Paulista

Avenida Lorena, 360 – Jardim Paulista

São Paulo - SP

 Localização privilegiada;

 Próximo Avenida Paulista;

 9,5km do Aeroporto Congonhas;

 Diversas opções de restaurantes nas 

proximidades.

Hospedagem com preço diferenciado para aluno:

Contato: Lucas Sores

Telefone: (11) 2627 6050 / 2627 6202(eventos)

e-mail: qpsp@atlanticahotels.com.br
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Módulo 

Aprendizado

 Considerações do Professor Uesley Medeiros;

 A nova Lei de Licitação e Contratação Pública;

 A quem se aplica a Nova Lei de Licitação e Contratação Pública;

 As exceções na aplicação da Nova Lei de Licitação e Contratação Pública;

 A aplicação da Nova Lei de Licitação e Contratação Pública de forma obrigatória;

 O que a Nova Lei de Licitação e Contratação Pública revoga de imediato;

 Qual o prazo para a aplicação da Nova Lei de Licitação e Contratação Pública a partir de sua publicação;

 A utilização da Nova Lei de Licitação e Contratação Pública e das Leis em vigor durante os próximos 02 

anos a contar de sua publicação;

.Condução e Participação em Processo de Licitação Pública;

 Agente Público;

 Autoridade; 

 Agente de Contratação;

 Agente de Contratação designado Pregoeiro;

 Licitante;

 Gestor e Fiscal;

Conteúdo Programático
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Módulo 

Aprendizado

 Estudo dos Princípios previstos na Nova Lei de Licitação e Contratação Pública;

 Destaque a princípios que fazem parte do processo de licitação;

 Análise da aplicação dos princípios que protegem e legalidade do processo de licitação; 

 A importância da obediência aos princípios previstos na Nova Lei de Licitação;

 Os princípios basilares e os órgãos fiscalizadores;

 Planejamento de Compras;

 A instrução do processo de licitação;

 Previsão de contratação;

 O Planejamento de compras na forma da lei;

 O Planejamento previsto para o PNCP;

 A responsabilidade da Administração em face o Planejamento de Compras;

 O Planejamento de compras / Dotação Orçamentária;

 O Planejamento de compras / Ordem Cronológica de pagamento;

Conteúdo Programático
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Módulo 

Aprendizado

 Estudo Técnico Preliminar

 Definição do Estudo Técnico Preliminar;

 A presença do Estudo Técnico Preliminar na fase preparatória;

 Elementos obrigatórios no Estudo Técnico Preliminar;

 Estudo Técnico Preliminar para Obras e Serviços de Engenharia;

 Critério de julgamentos Segundo o Estudo Técnico Preliminar;

 Exigências Especiais;

 A Estimativa do preço;

 Instrução Normativa Nº 065/2021 & 075/2021;

 Previsão de Matriz de Riscos;

 A obrigatoriedade da Matriz de Riscos;

 Os riscos alocados na Matriz de Riscos;

 A importância da Matriz de Riscos para Realinhamento/Repactuação de Preços;

 Quando adotar a Matriz de riscos;

Conteúdo Programático
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Módulo 

Aprendizado

 As fases para o processo de licitação e contratação pública:

 Fase preparatória;

 Fase de divulgação do edital de licitação;

 Fase de Esclarecimentos do Edital; (prazos e procedimentos)

 Fase de Impugnação ao Edital de Licitação; (prazos e procedimentos)

 Fase de apresentação de propostas e lances;

 Fase de julgamento; (julgamento de propostas e documentos de habilitação)

 Fase de habilitação; 

 Fase recursal; (prazos e procedimentos)

 Fase de homologação;

 Fase de Contratação; (início da fase de contratação)

Conteúdo Programático
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Módulo 

Aprendizado

 Documentos de Habilitação

 Habilitação Jurídica;

 Habilitação Técnica;

 Habilitação Fiscal e Trabalhista;

 Habilitação Econômica Financeira;

 Exigências especiais de habilitação na forma da Lei;

 Saneamento de Documentos de Habilitação;

 Manutenção dos documentos de habilitação na vigência do contrato;

Conteúdo Programático
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Módulo 

Aprendizado

 Compra Direta

 Dispensa de Licitação (Estudo Avançado);

 Instrução Normativa Nº 067/2021;

 Compra de Pequeno Valor;

 A situação de emergência;

 As situações especiais para aplicação da Dispensa de Licitação;

 Ritos legais da Dispensa de Licitação;

 Inexigibilidade de Licitação (Estudo Avançado)

 Produtos e Bens inexigíveis;

 Serviços técnicos inexigíveis;

 Profissionais especializados;

Conteúdo Programático
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Módulo 

Aprendizado

 Modalidades de Licitação

 Concorrência (estudo avançado);

 Concurso (estudo avançado);

 Leilão (estudo avançado);

 Pregão(estudo avançado – aguarda regulamento);

 Dialogo Competitivo (estudo avançado – aguarda regulamento);

 Acessórios para Modalidade de Licitação

 Credenciamento;

 Pré-Qualificação;

 Procedimento de Manifestação de Interesse;

 Sistema de Registro de Preços;

 Registro Cadastral;

Conteúdo Programático
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Módulo 

Aprendizado

 Publicidade

 Prazos de publicidade para abertura de processos de licitação;

 Correção de edital de licitação;

 Impugnação de Edital de Licitação e suas consequências;

 Esclarecimentos de edital de licitação e suas consequências;

 Publicidade obrigatória na forma da Lei;

Conteúdo Programático
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Módulo 

Aprendizado

 Os critérios de julgamento adotados na Nova Lei de Licitação e Contratação Pública;

 Menor Preço;

 Maior desconto;

 Melhor técnica ou conteúdo artístico;

 Maior lance, no caso de leilão;

 Maior retorno econômico.

 Proposta Comercial de Licitação

 Classificação de propostas comerciais;

 Proposta Eletrônica Inicial;

 Proposta Impressa;

 Analise e julgamento de propostas comerciais de licitação;

 Exigências especiais para proposta comercial de licitação;

 Preço inexequível;

 Garantia de Proposta e Garantia Adicional;

 Saneamento e Correção de Propostas Comerciais;

Conteúdo Programático
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Módulo 

Aprendizado

 Contratos Administrativos;

 Assinatura e procedimentos administrativos;

 Apresentação de Garantias;

 Duração dos Contratos;

 Reserva de Cargos;

 Fiscalização dos Contratos;

 Prazo de Resposta;

 Alterações em Contratos Administrativos;

 Pedido de reequilíbrio;

 Extinção de Contratos;

 Entrega do objeto do Contrato;

 Pagamento de Contratos;

Conteúdo Programático
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Módulo 

Aprendizado

 Infrações e Sanções Administrativas

 Comissão Sancionatória;

 Advertência;

 Multa;

 Impedimento de Licitar e Contratar;

 Declaração de Inidoneidade para Licitar ou Contratar;

 Recursos (prazos e procedimentos);

 Prescrição;

 Reabilitação;

Conteúdo Programático
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Módulo 

Aprendizado

 Portal Nacional de Compras Públicas;

 Definição;

 Obrigatoriedade;

 Informações;

 Alcance dos Municípios;

 Encerramento;

 Debate;

 Considerações Finais do Professor Uesley Medeiros;

 Entrega de Certificados;

Conteúdo Programático
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Módulo 

Aprendizado

 Considerações do Professor Uesley Medeiros;

A nova Lei de Licitação e Contratação Pública;

A quem se aplica a Nova Lei de Licitação e Contratação Pública;

As exceções na aplicação da Nova Lei de Licitação e Contratação Pública;

A aplicação da Nova Lei de Licitação e Contratação Pública de forma obrigatória;

O que a Nova Lei de Licitação e Contratação Pública revoga de imediato;

Qual o prazo para a aplicação da Nova Lei de Licitação e Contratação Pública a partir de sua publicação;

A utilização da Nova Lei de Licitação e Contratação Pública e das Leis em vigor durante os próximos 02 anos;

.

 Estudo avançado dos Princípios previstos na Nova Lei de Licitação e Contratação Pública;

Princípio da Legalidade;

Princípio da Impessoalidade;

Princípio da Moralidade;

Princípio da Publicidade;

Princípio da Eficiência;

Princípio do interesse publico;

Conteúdo Programático
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Professor

Uesley Medeiros
Consultor/ Professor ;

Especializado em Licitação Pública;

Atua diretamente com Licitações;

29 anos de experiência;

R$ 10 Bilhões Negociados;
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Quem é o Professor?

Uesley Sílvio Medeiros, é administrador de empresas, bacharel em direito, especializado em gestão de
riscos pela Thompson Canadense, especializado em licitação e contratação pública pela FGV, diversos
cursos de especialização em Licitação Pública, já formou mais de 6.500 alunos ao longo de 25 anos, é
reconhecido pelo mercado, possui seguidores ativos no Linkedin, Facebook é ativo no mercado levando
a PRÁTICA real ao encontro do aluno.

Qual a experiência do professor com Licitação Pública?
Uesley Sílvio Medeiros, participa ativamente de licitação pública a mais de 29(vinte e nove) anos, atua
em diversos seguimentos, tendo alcançado o montante de R$ 10 Bilhões de Reais em negociação com o
governo.

O professor tem canal no YOUTUBE para conhecer seu trabalho e sua didática?
Sim. O professor é o responsável pelo Canal Licitanews Online no Youtube com dezenas de vídeos de
temas relevantes a Licitação e Contratação Pública.
www.youtube.com/c/licitanewsonline

Professor
com Professor Uesley Medeiros

http://www.youtube.com/c/licitanewsonline


Depoimentos de Alunos

Olá Professor, terminei de assistir hoje a ultima aula do curso da nova Lei, fiquei emocionada de ver tantas pessoas gratas pelo excelente curso, e por
conhecer você. Fico feliz em aprender com você, curso maravilhoso...👏 Em breve nos encontramos em outro curso seu.
Michelle Ramos

As suas aulas são sempre maravilhosas e faz a gente ter ainda mais gosto pelo nosso trabalho com órgãos públicos. Com uma energia cativante
transparece o amor que tem pela profissão. Sempre com a maior humildade e honestidade em passar os seus ensinamentos. Gratidão por todo o
aprendizado!
Caroline Ribeiro

Estou iniciando agora no ramo de Licitação, os cursos do Professor Uesley são fantástico, não perca a oportunidade de realizar os cursos oferecidos por
ele, pois possui uma didática ímpar. Obrigado por compartilhar seu conhecimento conosco, abraço!
Fernando Cesar Ribeiro

Excelente curso. Estou iniciando nós pregões e a modalidade eletrônica é novidade pra mim, tive muitas dúvidas e as explicações do professor são bem
esclarecedoras. Professor atencioso e um ótimo mediador. Indico!
Eliel Gomes

Uesley Medeiros é um Consultor de larga experiência tendo conquistado renome no mercado como um dos maiores especialistas licitações públicas.
Nova Lei de Licitação é um excelente curso.
Dalton Goulart

Meu primeiro curso com o Professor Uesley aconteceu em dezembro de 2010. Saí de uma licitação que ganhamos e fui direto para o curso. Como
ganhei? Derrubei nosso concorrente por conta de uma procuração mal feita, que não dava poderes para ele estar lá. Pura sorte. Foi minha primeira
licitação presencial. No curso aprendi MUITOOOOO... já não posso mais dizer que ganhei por sorte. Hoje é fruto de muito estudo e aprendizado com a
maneira fácil com que o Prof. Uesley transmite seu conhecimento. Ele alia a prática com a teoria e tudo fica muito mais fácil. Além disso, é um professor
e profissional acessível. Você consegue contato com ele rapidamente, ajudando você a tomar a melhor decisão.
Rose Vidor
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Depoimentos de Alunos

Comecei a fazer treinamentos com o Uesley em 2012, e desde então ele foi meu mentor em Licitações. Cresci muito apreendendo a teoria e muita
prática com ele, fiz treinamentos específicos, mentoria, seminários e Imersão, cresci na carreira e hoje sou representante comercial de governo além de
ter minha empresa de terceirização de departamento de licitações. Sem os ensinamentos do mestre Uesley ainda estaria como um funcionário sem
muitas pretensões em vendas para o governo.
Cesar Augusto Mendes Carvalho

Aprender desta forma é totalmente produtivo porque o conhecimento transmitido vem acrescido de uma série de exemplos práticos, vivenciados ao
longo da carreira do professor. Um reforço substancial, já que são temas repletos de nuances e peculiaridades.
Luis Francisco De oliveira

Curso excelente! Conteúdo bem claro, aulas didáticas e com muita interação com o professor, o que facilita bastante o aprendizado. Sem dúvidas um
excelente investimento em conhecimento!
Andreia Campos

Curso excelente! Pude tirar todas as dúvidas, além de participar de um grupo onde há interações quase que diariamente, que agregam valor a nós.
Professor Uesley sempre atencioso, responde rápido, e está sempre disposto a ajudar. Indiquei para várias pessoas
Carla Amaro Albani

Os cursos ministrado pelo Prof. Uesley são de conteúdo valiosíssimo, dada a sua longa e larga experiência. Ele trás cases, discute situações e tem um
conhecimento vastíssimo. Além do mais os cursos é leve e nem se sente passar. Ele conduz como um verdadeiro maestro. Recomento a todos que
puderem, que afaçam os cursos que ele oferece, pois é um momento impar de formação proporcionada por quem conhece do assunto por ter
vivenciado inúmeras situações nos pregões que participa e no conhecimento de toda a legislação. Eu não perderia os cursos dele por nada. Quem fizer
comprovará.
Tulnê Sebastião

Já fiz vários cursos com o professor Uesley e, em todos eles aprendi muito. Com uma vasta experiência na área de licitações, posso garantir que tudo o
que ele puder transmitir de conhecimento, experiência, dicas e toda a ajuda que você tiver durante e após o curso ele concerteza ajudará. O material é
de fácil entendimento e muito bem simplificado. Com certeza farei ainda mais cursos.
Glasiela Flamia Zonnato
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Depoimentos de Alunos

A didática do professor foi fundamental para melhor entendimento do assunto. Uesley tem domínio do que fala pois fala com propriedade sobre o
assunto. Através dele aprimorei ainda mais meu conhecimento e o gosto por licitações. Obrigada.
Muriel Fernanda Ferreira Benites

Curso bem elaborado, pois apresenta a PL em sua forma completa e com exemplificações do dia a dia através da visão dos Pregoeiros e dos Licitantes.
Tiago Severo Coelho de Oliveira

A excelência já é sempre esperada nos Cursos do Professor Uesley Medeiros, mas sempre tem o algo mais que vem do Profissional estar sempre
antenado a atualizado quanto as normativas em Lei e o principal que é a aplicação desta na prática diária do Licitante. Cursos que transformam tantas
Leis Norteadoras da matéria em prática diária do dia a dia tanto para a Administração Pública como para as Empresas Licitantes. Fora sua didática clara
e direto ao ponto. Colocando-se sempre a disposição para debates, o que demonstra sua segurança e domínio da matéria.
MAURICIO TABUQUINE MARQUES

Os cursos oferecidos pelo Licitanews na minha opinião são os melhores, já realizei curso em outras instituições e sempre ficava alguma dúvida, a
didática do professor Ueslei foi fundamental para o meu aprendizado ele é objetivo e claro e isso facilitou muito o meu aprendizado, além disso mesmo
após o término do curso ele sempre esta à disposição para sanar qualquer dúvida, pois domina com excelência o assunto.
Daiane de Matos

Uesley Medeiros é um Consultor de larga experiência tendo conquistado renome no mercado como um dos maiores especialistas licitações públicas.
Nova Lei de Licitação é um excelente curso
Dalton Goulart Valadares

Já havia feito curso de Licitação com o Professor Uesley, o cara é fera o jeito que ele explica e muito bom , tu entende tudo. Adorei o curso.
Sheila Guterres da silva
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R$ 2.380,00 Transferência (TED);
Transferência (PIX);
PicPay

R$ 2.720,00 Entrada de R$ 1.000,00 (Boleto com vencimento em 02 dias)
2º Parcela: Vencimento 30 (trinta) dias subsequentes
3º Parcela: Vencimento 30 (trinta) dias subsequentes

R$ 3.060,00 Parcelados em 10 (dez) pagamentos iguais.

Investimento

30% Desconto

20% Desconto

10% Desconto

R$ 3.400,00 Solicite código para pagamento.
Aceitamos Bitcoin, Ethereum, Litecoim, Pax Gold, USD Coin, XRP
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atendimento@licitanews.com.br

(27) 98170 4999

https://www.uesleymedeiros.com.br/cursosp
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https://www.uesleymedeiros.com.br/cursosp

