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GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 

APRESENTAÇÃO

Uma das principais necessidades da Administração Pública é o gerenciamento das contratações que ela deve realizar, 
haja vista que são instrumentos para a realização de políticas públicas. Assim, gerenciar e fiscalizar com excelência 
faz com que a Administração preste bons serviços públicos. Por essa razão, servidores públicos que atuam com 
fiscalização e gestão de contratos devem estar sempre qualificados e atualizados, de modo que possam aplicar as 
melhores técnicas em sua atividade.

A fim de atender esse seleto grupo de servidores, a Negócios Públicos apresenta um formato de capacitação que visa 
não apenas gerar conhecimento, mas inspirá-los a trazer melhores resultados para as contratações em que atuam. 
Para isso, além dos normativos correlatos e das orientações dos órgãos de controle, o conteúdo traz boas práticas que 
podem ser adotadas sistematicamente.

A experiência e a confiabilidade da Negócios Públicos aliadas ao conhecimento técnico e prático dos professores 
garantem a transmissão do conteúdo e o crescimento de servidores que atuam como gestores ou fiscais de contratos, 
assessores jurídicos, e outros que tenham atividades de controle.

6 MOTIVOS PARA VOCÊ PARTICIPAR!

Carga horária: 12 horas

Os melhores

especialistas da área

no Brasil 

100% online, com a

qualidade dos nossos

cursos presenciais

Tire todas as 

suas dúvidas AO VIVO,

direto com o professor!

Material de

apoio exclusivo e 

conteúdo específico

Aulas totalmente

interativas e

em tempo real!

8 Horas de capacitação,

com certificado de

conclusão do curso 

12
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GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Professor: Paulo Rui Barbosa

(FORMALIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO)

1. FORMALIZAÇÃO

1.1. Elementos
1.2. Requisitos essenciais
1.3. Requisitos relativos
1.4. Execução
1.5. Garantias

2. FISCALIZAÇÃO

2.1. Preposto
2.2. Responsabilidades
2.3. Publicidade

3. GERENCIAMENTO

3.1. A função gerencial
3.2. Elementos essenciais
3.3. Gerenciamento como estratégia
3.4. Sistemas de gerenciamento
3.5. O Gestor de contratos
3.6. Conceito
3.7. Perfil e habilidades
3.8. Responsabilidades (administrativa, civil e penal)
3.9. Dificuldades a superar
3.10. Roteiro para implantação do gerenciamento de contratos

4. ALTERAÇÃO
4.1. Unilateral
4.2. Por acordo das partes
4.3. Qualitativa
4.4. Quantitativa
4.5. Reajustamento, revisão, repactuação, reequilíbrio econômico-financeiro
4.6. Prorrogação
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5. RECEBIMENTO DO OBJETO   

6. EXTINÇÃO, INEXECUÇÃO E RESCISÃO

6.1. Motivos
6.2. Procedimentos

7. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. Advertência
7.2. Multa
7.3. Suspensão
7.4. Impedimento de licitar e contratar
7.5. Declaração de inidoneidade
7.6. Procedimentos

8. RECURSOS

8.1. Prazos
8.2. Procedimentos
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• Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul;

• Cursou Matemática na PUC-RS e Engenharia Mecânica na UNISINOS;
• Recebeu certificado de Capacitação de Pregoeiros, dentro dos padrões 

estabelecidos pelo Ministério do Planejamento e participou também 
de diversos cursos de especialização na área de licitações e contratos 
administrativos;

• Desenvolveu atividades como coordenador do departamento técnico de 
empresa de assessoria, consultoria e informações sobre licitações, e também 
foi colaborador, redator, de artigos em revistas especializadas em licitações e 
contratos. Autor do Livro “Sistema de Registro de Preços – SRP” usado como 
ferramenta no III Congresso Brasileiro de Pregoeiros em Foz do Iguaçu. 

PROFESSOR

PAULO RUI BARBOSA

PÚBLICO-ALVO

• Pregoeiros e membros de Equipes de Apoio;
• Assessores jurídicos;
• Agentes de controle interno;
• Além de servidores e profissionais atuantes no 

cenário das compras públicas em geral.

AMBIENTE

Curso ministrado em ambiente virtual  e totalmente 
ao vivo!

Serão dois dias de curso. Totalizando 12 horas de 
capacitação. Realizado no período da manhã das 
09h às 12h e à tarde das 14h às 17h.
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INVESTIMENTO

R$ 1.250,00 (por participante)

ESTÃO INCLUSO NESTE VALOR

• Apostila com conteúdo exclusivo do curso enviada ao participante em seu email.
• Certificado: terá direito ao certificado, SOMENTE o aluno/participante devidamente inscrito no curso.

PAGAMENTO
O pagamento da inscrição deverá ser efetuado, em parcela única, em nome de NP Treinamentos Ltda 

(CNPJ nº. 20.129.563-0001-91), IE 90811368-39. No seguinte banco credenciado:

Agência: 1622-5
Conta Corrente: 107 089-4

CONTATO

NP Treinamentos

Telefone: (41) 3778-1810
Whatsapp: (41) 99588-6532

cursos@negociospublicos.com.br
negociospublicos.com.br/cursos

R. Izabel a Redentora, 2356 
Centro – São José dos Pinhais/PR
CEP: 83005-010


