
Módulos para o curso

*Vídeo de introdução ao curso, explicando sobre

1 Licitação
1.1 Definição, obrigatoriedade de licitar e fontes normativas
1.2 Leis, objetivos e finalidades
1.3 Princípios da licitação
1.4 Objetos da licitação: obras e engenharia, serviços, compras
1.5 Regime especial de licitação das empresas estatais, lei nº 13.303/16
1.6 Quiz e Revisão

2 Modalidades de licitação
2.1 Contratação direta: licitação dispensada e dispensável, inexigibilidade de licitação
2.2 Concorrência
2.3 Tomada de preços
2.4 Convite, concurso e leilão
2.5 Pregão
2.6 Sistema de de Registro de Preços
2.7 Quiz e Revisão

3 Procedimentos da licitação
3.1 Fases: interna e externa
3.2 Edital e habilitação: qualificação técnica, econômico-financeira, regularidade fiscal e

trabalhista, etc
3.3 Questionamentos, recursos administrativos, anulação e revogação da licitação
3.4 Quiz e Revisão

4 Temas especiais da licitação
4.1 Cooperativas, ME e EPP na licitação: empate ficto ou presumido, licitações

diferenciadas, cédulas de crédito para ME
4.2 Consórcios empresariais e consórcios públicos nas licitações
4.3 Licitação nas concessões de serviços públicos: concessões comuns, concessões

especiais (PPPs)
4.4 Licitação no terceiro setor
4.5 Regime Diferenciado de Contratações Públicas: lei 12.462/2011
4.6 Quiz e Revisão

5 Contratos administrativos
5.1 Definição, obrigatoriedade e fontes normativas
5.2 Sujeitos do contrato e características principais dos contratos administrativos
5.3 Cláusulas exorbitantes
5.4 Equilíbrio econômico-financeiro dos contratos: reajuste, revisão, atualização financeira,

repactuação
5.5 Duração dos contratos: regra geral e exceções



5.6 Inexecução contratual: exceção do contrato não cumprido, teoria da imprevisão, fato
do príncipe, caso fortuito e força maior
5.7 Extinção dos contratos
5.8 Sanções administrativas
5.9 Contrato de gestão e termo de parceria
5.10 Quiz e Revisão

6 Licitações e contratos relacionados ao meio ambiente
6.1 Estudo de casos: objetos mais usuais, modalidades mais frequentes e sistema de

registro de preços
6.2 ME e EPP nas licitações relacionadas ao meio ambiente
6.3 Contratos administrativos: cláusulas mais frequentes, problemas jurídicos mais usuais
6.4 Controle das licitações e contratos relativas ao meio ambiente
6.5 Contrato de gestão, termo de parceria e PPP no meio ambiente
6.6 Quiz e Revisão

35 aulas sem contar o quiz e revisão



Módulos para o curso (divisões)

*Vídeo de introdução ao curso, explicando sobre

1 Licitação (Senha)
1.1 Definição, obrigatoriedade de licitar e fontes normativas
1.2 Leis, objetivos e finalidades
1.3 Princípios da licitação
1.4 Objetos da licitação: obras e engenharia, serviços, compras
1.5 Regime especial de licitação das empresas estatais, lei nº 13.303/16 (Bengala)
1.6 Quiz e Revisão (Batoré)

2 Procedimentos da licitação (Bixiga)
2.1 Fases: interna e externa
2.2 Edital e habilitação: qualificação técnica, econômico-financeira, regularidade fiscal e

trabalhista, etc
2.3 Questionamentos, recursos administrativos, anulação e revogação da licitação
2.4 Quiz e Revisão (Batoré)

3 Modalidades de licitação (Bernardo)
3.1 Contratação direta: licitação dispensada e dispensável, inexigibilidade de licitação
3.2 Concorrência
3.3 Tomada de preços
3.4 Convite, concurso e leilão
3.5 Pregão
3.6 Sistema de de Registro de Preços
3.7 Quiz e Revisão (Penetra)

4 Temas especiais da licitação (Carlos)
4.1 Cooperativas, ME e EPP na licitação: empate ficto ou presumido, licitações

diferenciadas, cédulas de crédito para ME
4.2 Consórcios empresariais e consórcios públicos nas licitações
4.3 Licitação nas concessões de serviços públicos: concessões comuns, concessões

especiais (PPPs)
4.4 Licitação no terceiro setor
4.5 Regime Diferenciado de Contratações Públicas: lei 12.349/2010
4.6 Controle das licitações e dos contratos
4.7 Quiz e Revisão (Bernardo)

5 Contratos administrativos (Bengala e Penetra)
5.1 Definição, obrigatoriedade e fontes normativas
5.2 Sujeitos do contrato e características principais dos contratos administrativos
5.3 Cláusulas exorbitantes
5.4 Equilíbrio econômico-financeiro dos contratos: reajuste, revisão, atualização financeira,

repactuação



5.5 Duração dos contratos: regra geral e exceções
5.6 Inexecução contratual: exceção do contrato não cumprido, teoria da imprevisão, fato

do príncipe, caso fortuito e força maior
5.7 Extinção dos contratos
5.8 Sanções administrativas
5.9 Contrato de gestão e termo de parceria
5.10 Quiz e Revisão (Brisa e Carlos)

6 Licitações e contratos relacionados ao meio ambiente (Brisa)
6.1 Estudo de casos: objetos mais usuais, modalidades mais frequentes e sistema de

registro de preços
6.2 ME e EPP nas licitações relacionadas ao meio ambiente
6.3 Contratos administrativos: cláusulas mais frequentes, problemas jurídicos mais usuais
6.4 Controle das licitações e contratos relativas ao meio ambiente
6.5 Contrato de gestão, termo de parceria e PPP no meio ambiente
6.6 Quiz e Revisão (Bengala)


