
 
 

 

PLANEJAMENTO DAS LICITAÇÕES E COMPRAS PÚBLICAS NA 

PANDEMIA 

 

Incluindo a Nova Lei  de Licitações nº  14.133/2021.  

Cronograma 

07 a 11 de junho 

13h às 17h 

Carga horária:  20 horas 

 

Palestrante:  Themístocles  Alves  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O planejamento das licitações e compras públicas tem sido cada vez mais 

objeto de fiscalização dos órgãos internos e externos de controle, 

inclusive, tem criado ferramentas obrigatórias novas para os processos 

administrativos, culminando na Nova Lei de Licitações nº 14.133/2021.  

Deste modo, este curso é de grande importância para uma gestão e 

operacionalização cada vez mais profissional e adequada às exigências 

legais, jurisprudenciais e dos órgãos de controle. 

OBJETIVOS 

Capacitar gestores, servidores, empregados públicos e outros para a 

adequada condução do processo de planejamento das contratações da 

administração pública. 

PÚBLICO ALVO 

• Servidores e empregados públicos que integram as equipes 

responsáveis pelo planejamento de aquisições e contratações nos órgãos 

públicos. 

• Servidores e empregados públicos das áreas de gestão de 

contratos, de assessorias jurídicas, pregoeiros, membros de comissões e 

de licitação. 

• Ordenadores de despesas e gestores públicos em geral. 

• Qualquer servidor e empregado público que tenha 

responsabilidade nos processos de aquisições e contratações públicas. 

 

 

 



 
 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

MÓDULO I – O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO ÂMBITO DA 

ADMINISTRAÇÃO 

• A importância do planejamento estratégico para a Administração 

• Objetivos do planejamento estratégico 

• Etapas do planejamento estratégico 

 MÓDULO II – O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DAS AQUISIÇÕES E 

CONTRATAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 

• O desdobramento do planejamento estratégico da Administração 

• A Visão dos Órgãos de Controle 

• O Valor que se Pode Agregar às Aquisições e Contratações com a 

Implementação de Eficiente Processo de Planejamento 

 MÓDULO III – FERRAMENTAS DE PLANEJAMENTO OBRIGATÓRIAS PARA 

AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

(INCLUINDO PRÁTICAS) 

• Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC) e Plano 

Anual de Contratações (PAC) 

• Estudos Técnicos Preliminares (ETP) 

• Gestão de Riscos 

• Projeto Básico (PB) e Termo de Referência (TR) 

MÓDULO IV - COMPARATIVO LEIS Nº 8.666/1993 X 14.133/2021 

 



 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Capacitar gestores, servidores, empregados públicos e outros para a 

adequada condução do processo de planejamento das contratações da 

administração pública. 

PÚBLICO ALVO 

 

• Servidores e empregados públicos que integram as equipes 

responsáveis pelo planejamento de aquisições e contratações nos órgãos 

públicos. 

• Servidores e empregados públicos das áreas de gestão de 

contratos, de assessorias jurídicas, pregoeiros, membros de comissões e 

de licitação. 

• Ordenadores de despesas e gestores públicos em geral. 

• Qualquer servidor e empregado público que tenha 

responsabilidade nos processos de aquisições e contratações públicas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Instrutor da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Mestre em 

Administração (UFBA), especialista em Gestão de Pessoas (UFBA) e bacharel em 

Administração de Empresas (antigo CEFET-BA).  

 

Conta com onze anos de atividades na Administração Pública, especialmente em 

processos de contratação de bens e serviços, como Presidente de Comissões de 

Licitação, Pregoeiro, coordenador da área de compras e licitações, elaborador de 

editais, elaborador de termos de referência e projetos básicos, além de demais 

atividades pertinentes a compras e licitações no Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia Baiano.  

 

Com experiência de quase quatro anos nas funções de Diretor Administrativo e 

Diretor-Geral de campus no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Baiano. Atualmente, em exercício na Superintendência de Patrimônio da União na 

Bahia. 

  

Themístocles Alves 



 
 

 

 

INCLUSO 
 

• Material Didático: apostila PDF, com conteúdo expositivo do curso, enviado 

digitalmente ao participante. 

• Acesso à plataforma virtual de ensino durante o curso. 

• Acompanhamento e interação entre professor e aluno em sala durante todo 

o treinamento. 

• Certificado digital disponível no site da Silp por tempo indeterminado. 

 

INVESTIMENTO POR PARTICIPANTE 

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

Condições especiais: uma (1) cortesia a cada quatro  (4) inscrições realizadas 

pelo mesmo órgão ou fonte pagadora. 

 

 

PIX: 28.787.023/0001-07 

 

Santander 

Agência: 1236 

Conta Corrente: 000130012694 

SP-Sistema Integrado de 

Licitações Públicas Eirele-ME 

CNPJ: 28.787.023/0001-07 

 

Banco do Brasil 

Agência: 1458-3 

Conta Corrente: 29.704-6 

SP-Sistema Integrado de 

Licitações Públicas Eirele-ME 

CNPJ: 28.787.023/0001-07 

 

Boleto: (41) 3527-7635 



 
 

 

 

CONTATO 
Central de atendimento: (41) 3527-7635 

Email : contato@silp.com.br 

WhatsApp: (41) 9 9151-5088 

Endereço: Av. Senador Salgado Filho, 1385 SL 121  
1º Andar, Guabirotuba Curitiba/PR 

Instagram @silpeventostreinamentos 

 


