
 

 

 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

EVENTO PROMOVIDO PELA CGAP – CAPACITAÇÃO & GESTÃO EM 

AQUISIÇÕES PÚBLICAS 

CURSO: LEI 13.303/2016: REFLEXÕES PONTUAIS SOBRE A LEI DAS 

ESTATAIS 

OBJETIVO DO CURSO : Cumprindo sua missão institucional 

de qualificar a atuação pública, a CGAP promove o curso para preparar 

os servidores públicos no aprimoramento profissional e 

aprofundamento sobre as grandes questões que envolvem a Lei º 

13.3030/2016.  

   O curso será ministrado pela Profa. Renila Lacerda 
Bragagnoli, no dia 11/09/2020.  
 
   O objetivo do Curso é expor as inovações decorrentes da edição 
da Lei das Estatais e seu Regulamento, explicando a necessidade de 
implementação dos avanços trazidos pela legislação e as perspectivas para 
uma gestão pública mais transparente e eficiente por meio dos 
instrumentos de controle, conformidade e transparência trazidos pela 
legislação, tornando o participante apto para implementação ou 
fortalecimento da governança pública no âmbito da entidade pública ou 
enquanto profissional especializado em integridade, compliance e 
transparência. Expor, ainda, sobre o novo regime licitatório e contratual das 
empresas públicas e sociedades de economia mista, valorizando explorar as 
inovações da legislação, os temas polêmicos e, também, as disposições que 
ainda pendem de regulamentação.   

 

   O assunto é relevante para todo e qualquer servidor público ou 
advogado que pretenda atuar em processos licitatórios, dada as 
particularidades e minúcias que este ramo jurídico possui, na medida em 
que este curso pretende contribuir a promoção de uma Administração ética 



e eficiente, se destinando, especialmente, a servidores públicos que atuam 
em Comissões disciplinares, assessores e procuradores jurídicos, 
advogados, auditores, profissionais dos controles interno e externo e 
demais agentes públicos envolvidos na condução de processos licitatórios 
na Administração Pública.  

 

A Organizadora: A empresa CGAP – Capacitação & Gestão em 

Aquisições Públicas foi criada em 2014 com o objetivo de realizar  

cursos, congressos e seminários para servidores públicos, advogados, 

procuradores, controladores, gestores, estudiosos sobre o assunto  e 

profissionais que trabalham na área pública e privada.  A  empresa 

recebeu o Selo e Prêmio Quality 2020, instituída pela International 

Quality Company,  reconhecida como símbolo da qualidade e excelência 

no seguimento de cursos e assessoria.  A empresa realiza cursos em 

todo país e conta com instrutores e palestrantes de renome nacional,  

ministrando cursos inéditos e zelando pelo primor de seus serviços.  

Carga Horária Total : 08 horas. 

VALOR DO INVESTIMENTO:  

Lote 01: R$ 500,00 (quinhentos reais) para Estudantes e os 

Conveniados com a empresa CGAP. (AMA, APROMAL, APE e AMPAL). 

Inscrições realizadas até o dia 05/09/2020. 

Lote 02: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) para inscrições 

realizadas até  o dia 06/09/2020. 

Lote 03: R$ 1.000,00 (hum mil reais) para inscrições realizadas a partir 

do dia 07/09/2020 até 09/09/2020. 

 

O curso será realizado  por videoconferência e utilizaremos a 

plataforma zoom.  Os alunos receberão certificado.  

Patrocinador Oficial 
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DIA 11  de setembro de 2020. 

Horários : 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 

Palestrante: Renila Lacerda Bragagnoli 

Minicurrículo: Advogada da Companhia de Desenvolvimento dos Vales 
do São Francisco e Parnaíba – Codevasf, empresa pública federal 
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional desde 2009. A 
partir de maio de 2017 passa a ocupar o cargo de Chefe titular da 
Unidade de Assuntos Administrativos da Assessoria Jurídica da 
Presidência (consultivo administrativo), com atuação em processos 
administrativos sobre licitações, contratos, convênios, ajustes, Lei das 
Estatais e demais matérias envolvendo Direito Administrativo, cargo 
que ocupa atualmente. Foi Consultora Interna na área de licitações e 
contratos de e atuou com judicial contencioso cível e trabalhista.  
 
Mestranda em Direito Administrativo e Administração Pública pela 
Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires – UBA e pós-
graduada em Políticas Públicas, Gestão e Controle da Administração - 
Master in Public Administration pelo Instituto Brasiliense de Direito 
Público – IDP/DF. 
 
Autora do Livro “O controle administrativo das empresas estatais: do 
Decreto-lei nº 200/67 à Lei nº 13.303/16”, publicado pela Editora 
Letramento/Casa do Direito, 2020 e do Livro Eletrônico “Lei n.º 
13.303/2016: reflexões pontuais sobre a lei das estatais” publicado 
pela Editora JML, 2019. 
 
Mantém o perfil @advocaciaestatal no Instagram, onde publica 
assuntos relacionados a Licitações, Contratos e, especialmente, 
conteúdo envolvendo a Lei das Estatais. 
 
Autora de artigos jurídicos. Palestrante. Professora. 
 

 

 



 

 
EMENTA 

 
Perspectivas da Lei n.º 13.303/2016. Governança na Lei nº 13.303/2016. 
Compliance e programa de integridade. Requisitos de transparência. Regime 
Licitatório da Lei das Estatais. A execução contratual. 
  

CONTEÚDO TEÓRICO 
 
Módulo I – Perspectivas da Lei n.º 13.303/2016 
1.1 Contexto de publicação 
1.2 Aplicabilidade 
1.3 Abrangência 
 
Módulo II – Governança na Lei nº 13.303/2016 
2.1 Conselho de Administração 
2.2 Conselho Fiscal 
2.3 Comitê de Auditoria 
2.4 Requisitos para nomeação como administrador 
2.4.1 Comitê de Elegibilidade 
 
Módulo III – Compliance e programa de integridade 
3.1 Comprometimento da alta direção 
3.2 Código de Conduta e Integridade e Código de Ética 
3.3 Canal de Denúncia e proteção ao denunciante  
3.5 Auditoria interna  
 
Módulo IV – Requisitos de transparência 
4.1 Planejamento estratégico 
4.2 Divulgação de informações 
4.3 Fiscalização pelo Estado e Sociedade 
 
Módulo V – Regime Licitatório da Lei das Estatais 
5.1 Princípios  
5.2 Diretrizes   
5.3 Exceções ao dever de licitar  
5.3.1 O art. 28  
3.3.2 Dispensa de licitação  
5.3.3 Inexigibilidade de licitação 
5.3.4 O sobrepreço e o superfaturamento  
5.4 Elaboração do edital  



5.5 Critérios de julgamento e regimes de execução 
5.6 Ausência de modalidades  
5.7 Habilitação  
5.8 Fases e inversão de fases  
5.9 Recursos, esclarecimentos e impugnações  
5.10 Procedimentos auxiliares 
5.11 Inovações da Lei das Estatais em matéria licitatória 
 
Módulo VI – A execução contratual 
6.1 Cláusulas obrigatórias  
6.2 Alteração do contrato 
6.3 Sanções  
6.4 Inovações da Lei das Estatais em matéria contratual 
 
 

Maiores informações pelo 82 999008786 (WhatsApp).  

Site da CGAP : www.cgap.com.br 

http://www.cgap.com.br/

