
A CONTRATAÇÃO DIRETA 
As dispensas em inexigibilidades à luz da Nova Lei de Lici-
tações  e Contratos (Lei n.º 14.133/2021), com abordagem  
comparativa com as situações mais utilizadas  da 
n.º Lei 8.666/93.
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Apresentação
A Administração Pública necessita celebrar contratos para a execução das mais diversas atividades que 

lhe são inerentes. Para selecionar os contratados, em regra é imprescindível deflagrar processos de 

licitação. Contudo, há situações em a Lei prevê que a Administração Pública poderá realizar a contratação 

por dispensa ou inexigibilidade de licitação. Nesses casos, tais contratações devem ser precedidas de um 

procedimento de contratação direta, delineado na Lei n.º 8.666/93.

Conhecer e dominar as formas de contratação direta e aplicar corretamente das normas pertinentes é 

primordial aos servidores públicos que atuam na seara das licitações e contratos, especialmente porque 

eventuais falhas na contratação direta é passível de ensejar a punições nas esferas civil e penal, além de 

configurar improbidade administrativa, pela violação aos princípios da administração pública, nos termos 

do art. 11, caput, da Lei n. 8.429/92.
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Objetivo

Metodologia

Público Alvo

Com o presente curso, espera-se que os agentes públicos capacitados estejam aptos a conhecer, discutir e 

aplicar o regime jurídico das contratações diretas celebradas pela Administração Pública, com o afastamento 

de riscos que envolvem tais contratações.

Agentes públicos responsáveis, direta ou indiretamente,  pelas contratações públicas, tais como gestores 

públicos, membros de comissão de licitação, pregoeiros e equipe de apoio, assessores jurídicos e inte-

grantes do controle interno.

PROGRAMA:

 - Considerações sobre o dever de licitar e sobre o princípio da competitividade;

- Hipóteses de Dispensa de Licitação;

- Casos de Inexigibilidade de Licitação;

- Instrução dos Processos de Contratação Direta – caracterização da situação que permite a contratação direta, 

justificativa da escolha do contratado e justificativa do preço;

-  Pesquisa de Mercado em Contratação Direta;

- Chamamento Público;

- Credenciamento;

- Contratações Diretas Indevidas – principais falhas;

- Responsabilização (Sanções) em caso de Contratações Diretas Indevidas.



Palestrante

Advogada e Consultora na área Pública Municipal

Mestre em Planejamento e Governança Pública-Contratações Públicas Sustentáveis. Especialista em Direito 
Administrativo.

Professora e Palestrante, com experiência de mais de 27 anos na área pública, com ênfase em Licitações e 
Contratos, Políticas Públicas e Servidores Públicos e Processos Administrativos Disciplinares.
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Incluso

Conteúdo Expositivo no formato PDF e Apostila ao inscrito, enviados por meios eletrônicos.

• Participação em Grupo de WhatsApp, para todos os inscritos que autorizarem.

• Acesso à plataforma virtual de ensino, com exibição de conteúdos durante o evento.

• Interação entre professor e aluno inscrito, no chat do treinamento.

• Certificado digital pela participação, disponível em nosso site por tempo indeterminado.

www.silp.com.br
contato@silp.com.br

(41) 99151-5088 |  (41) 3527-7635

Investimento
R$ 990,00 
(novecentos e noventa reais) por participante.
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