
IMPASSES NA GESTÃO CONTRATUAL



IMPASSES NA GESTÃO CONTRATUAL

A presente treinamento visa abordar dilemas 
vivenciados na prática administrativa, de forma objetiva 
e focando a apresentação no enfrentamento de 
questões práticas e polêmicas, apresentando dicas para 
atuação dos agentes públicos, envolvendo os seguintes 
temas:
• Impasses da Gestão Contratual
• Eficiência de Procedimentos
• Contratações com dedicação exclusiva de mão-de-

obra
• Contratações de serviços e engenharia;
• Contratações emergenciais;
• Segregação de funções
• Segregação de responsabilidades
• Limites da atuação dos fiscais e gestores contratuais.
• Sanções Administrativas
O objetivo é proporcionar um treinamento direto e 
objetivo, sobre questões práticas, permitindo capacitar 
o agente público para o exercício da função e tomada 
de decisões eficientes e estratégicas.



DEMAIS INFORMAÇÕES

Fiscais, gestores, 

assessoria jurídica e 

demais agentes públicos 

envolvidos no 

planejamento e na 

gestão e fiscalização 

dos contratos 

administrativos.

PÚBLICO-ALVO 

Capacitar a equipe da 

instituição, de acordo com as 

normas e orientações 

pertinentes às contratações 

públicas, com análise 

comparativa, jurisprudencial, 

doutrinária e soluções de 

aperfeiçoamento.

OBJETIVO

O Curso de possui uma 

duração prevista para 16 

(dezesseis) horas. Podendo 

sofrer alteração de acordo 

com o interesse da 

contratante.

CARGA HORÁRIA

O treinamento é 

realizado de acordo com 

a necessidade e as 

particularidades de cada 

órgão, com corpo 

docente diferenciado, 

para um melhor 

aprimoramento.

CAPACITAÇÃO



INVESTIMENTO
O investimento para a contratação do curso, para um público de até 25 pessoas, é de R$

26.900,00 (Vinte e seis mil e novecentos reais).

A empresa contratada arcará com os custos de material de apoio (apostila,

deslocamento e hospedagem do(s) palestrante(s)).

O pagamento se dará após a realização do treinamento, com emissão de empenho a

favor da empresa Grupo Centrum Consultoria, Capacitação e Eventos Ltda., inscrita no

CNPJ sob o n.º 12.622.988/0001-00 e inscrição municipal n.º 110422-5, com sede na Av.

Espírito Santo, nº 449, Bairro dos Estados, João Pessoa, Estado da Paraíba, devendo o

respectivo pagamento ser efetuado através de transferência ou depósito, através dos

seguintes dados:

Banco do Brasil. Agencia: 1636-5. C/C: 47.412-6

PROFESSORES: O treinamento será ministrado pelo Professor Ronny Charles Lopes de Torres, cujo currículo resumido segue em anexo,

reservando-se o direito à empresa de substituição do palestrante por outro de currículo equivalente ou superior ao do indicado, em

caso de substituição necessária.



Advogado da União. Mestre em Direito Econômico. Pós-

graduado em Direito tributário. Pós-graduado em

Ciências Jurídicas. Coordenador da Câmara Permanente

de Licitações e Contratos da AGU. Coordenador (junto

com o Prof. Jacoby Fernandes) da pós-graduação em

Licitações e contratos, da Faculdade Baiana de Direito.

Autor de diversos livros jurídicos, entre eles: Leis de

licitações públicas comentadas (10ª Edição. Ed.

JusPodivm); Direito Administrativo (9ª Edição. Co-

autoria. Ed. Jus Podivm); RDC: Regime Diferenciado de

Contratações (Co-autoria. Ed. Jus Podivm); Terceiro

Setor: entre a liberdade e o controle (Ed. Jus Podivm)

Improbidade administrativa (4ª edição. Co-autoria. Ed.

Jus Podivm); Licitações e contratos nas empresas estatais

(Co-autoria. Ed. Jus Podivm)
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O Grupo Centrum é uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções para

gestão pública e privada, oferecendo soluções que gerem inovação, desenvolvimento

da qualidade e melhoria nos resultados de seus clientes, , que atua no mercado desde 04

de outubro de 2010.

Solicitante: TRE/AL

Contato:

Data da proposta: 12/09/2019

Objeto: curso de capacitação (16 hs)

Validade: 60 dias

GRUPO CENTRUM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA.
Avenida Espírito Santo, 449,

Bairro dos Estados, João Pessoa/PB

www.grupocentrum.com.br

contato@grupocentrum.com.br

Tel. (83) 3506 2810 / (83) 98631 1308

http://www.grupocentrum.com.br/

