
  
 

 

Seminário de Licitações e Contratos 

Discussão de temas atuais para o aperfeiçoamento das contratações públicas 

 

 

Apresentação 

A Semana de Licitações e Contratos apresenta questões jurídicas e práticas, incluindo 
jurisprudências, para uma contratação pública mais efetiva. Este evento será realizado 
em 4 dias, das 8h às 16h, e visa apresentar questões atualizadas com as legislações 
recentes nos temas propostos pela programação, objetivando um aperfeiçoamento e 
atualização de conhecimentos dos profissionais envolvidos nos processos de 
contratações públicas. 

  

Objetivo 

Apresentar questões polêmicas e práticas, incluindo jurisprudências, para uma 
contratação mais efetiva, objetivando um aperfeiçoamento e atualização de 
conhecimentos dos profissionais envolvidos nos processos de licitação e contratos. 

  

Público-alvo 

Comissão de licitação, pregoeiros, assessores jurídicos, procuradores, advogados, 
auditores e profissionais envolvidos e familiarizados com contratações públicas. 

Programa 

O Novo regulamento do Pregão Eletrônico 

 Conheça as principais novidades introduzidas pelo novo Decreto 10.024/2019, que 
regulamenta o Pregão Eletrônico. 

  

Gerenciamento de riscos e restrição às ME/EPP nas licitações públicas 



  
 

 

 Instrumentos de gerenciamento de riscos (conta vinculada e pagamento pelo fato 
gerador) e a responsabilidade subsidiária da administração. 

 Participação das ME/EPP nas licitações públicas. 

  

Aplicação de sanções e responsabilidade do Gestor 

 Rito processual para aplicar às licitantes e contratadas. 

 A responsabilidade do Gestor por ações e omissões. 

  

Novos paradigmas em Licitações Públicas após a IN 05/2017 

 Planejamento da contratação como novo paradigma na Administração Pública. 

 Entendendo o instrumento de medição de resultados- IMR. 

  

Principais falhas na elaboração da Pesquisa de preços e impactos da reforma 
trabalhista nas contratações de mão de obra exclusiva 

 Principais falhas na elaboração da pesquisa de preços à luz da jurisprudência do TCU. 

 Novos modelos de TR/PB e de Editais segundo a AGU. 

 Principais impactos da reforma trabalhista nos contratos com dedicação exclusiva de mão 
de obra. 

Instrutor 

 

Jerry Adriani Ramos Cirqueira 



  
 

 

Especialista em Gestão Pública. Bacharel, Bacharel em Direito e em Administração de 
Empresas. Atualmente é ocupante do Cargo Público Efetivo da Carreira de Analista do 
Ministério Público Da União – MPU, lotado na Procuradoria-Geral do Trabalho e em 
lotação provisória na Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região – PRT-
10/MPT/MPU, onde exerce a função de Assessor Jurídico do Procurador-Chefe nos 
assuntos relacionados à ordenação de despesas. Trabalha com licitações e contratos 
há mais de 10 (dez) anos, atuando como: Chefe da Seção de Licitações; Pregoeiro; 
Presidente da Comissão Permanente e Especial de Licitações. Professor no Ministério 
Público do Trabalho (MPT), na Escola Superior do Ministério Público da União 
(ESMPU), na Escola de Administração Fazendária (ESAF), na Escola Nacional de 
Administração Pública (ENAP) e na iniciativa privada, ministrando diversos Cursos 
sobre licitações e contratos, entre os quais: Diálogos com o TCU: entenda as mais 
relevantes decisões da Corte de Contras sobre licitações e contratos; Como Licitar e 
Gerir Contratos à Luz da Nova IN 05/2017-SG/MP e da Jurisprudência do TCU; 
Aplicação de Sanções e Responsabilidade do Agente Público por Ações e Omissões; 
Sistema de Registro de Preços para compras e serviços, incluídas as alterações 
promovidas pelo Decreto 9.488, de 30 de agosto de 2018; Elaboração de Termo de 
Referência e Projeto Básico; Elaboração de Editais; Formação de Pregoeiros, com 
Prática no Pregão Eletrônico; Recursos Administrativos, com ênfase no Pregão 
Eletrônico. 

 

Eduardo Guimarães 

Instrutor, consultor e palestrante especialista em Licitação e contratos. Mestre em 
Administração Pública pela Fundação Getulio Vargas (EBAPE). Bacharel em 
Tecnologia da Informação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 
Servidor público há mais de 20 anos, atualmente é Pregoeiro e Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 
TCE-RJ. Foi Assessor-Chefe de Controle da Economicidade no Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), atuando no controle interno preventivo de 
contratações públicas. Foi Coordenador Setorial de Ofícios e Certificados na Corte de 
Contas do Estado do RJ. Já ministrou diversos cursos na área de licitação e Contratos 
em diversas instituições públicas do âmbito federal, estadual e municipal. 

 


