
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2023  DATA: 29/01/2023 a 02/02/2023 

Dados do autor do relatório:  

Nome: Luiza Braga                    Cargo: Advogada   
Documento nº: 122       Tipo de documento:  Registro Funcional 

 
Dados da viagem: 
 
Evento: Curso sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos 

Local: sede do CAU/SP, na Rua Quinze de Novembro, 194, Centro histórico, 01013-000 São Paulo – SP   

Data de início: 8h30, 30/01/2023                                                     Data de término:  17h30, 01/02/2023                            

 

Justificativa da viagem: participação em curso sobre a Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações). Capacitação sobre o novo marco legal 

das contratações públicas, de aplicação obrigatória a partir de abril de 2023.  

 

Evento: Imersão sobre a utilização do SEI  

Local: auditório do Banco do Brasil (BB), Rua Quinze de Novembro, 111, 3º andar, Centro histórico, 01013-001 São Paulo – SP   

Data de início: 8h30, 02/02/2023                           Data de término:  17h30, 02/02/2023                            

 

Justificativa da viagem: participação em treinamento sobre a utilização dos recursos e ferramentas do Sistema Eletrônico e Informações 

(SEI), para trâmite de expedientes e processos administrativos.   

 

 



 

 

 
Descrição das atividades realizadas no evento:  

 
Curso sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos - dias 30 e 31 de janeiro, 01 de fevereiro, das 8h30 às 17h30 (total: 24h de curso), 

realizado no auditório da sede do CAU/SP. 

Foram abordados os seguintes temas:  

 A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos: vigência e produção de efeitos; âmbito de aplicação; normas gerais e 

normas complementares; 

 A possibilidade de utilização imediata e a necessidade de atendimento aos regramentos legais; 

 Atores envolvidos nos processos de contratação: agentes de contratação, pregoeiros, comissões de contratação e equipe de 

apoio; formas de nomeação; atendimento ao princípio da segregação de funções; 

 As fases do processo de contratação; 

 Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); 

 Modalidades: pregão, concorrência, leilão, concurso, diálogo competitivo; 

 Critérios de julgamento: menor preço; maior desconto; melhor técnica ou conteúdo artístico; técnica e preço; maior lance; maior 

retorno econômico; 

 Regras específicas para as compras, obras, serviços de engenharia e serviços em geral; 

 Licitações e compras sustentáveis; 

 Divulgação/publicidade do edital; 

 Apresentação de propostas e lances; 

 Modos de disputa; 

 Fase preparatória; 

 Contratação sem licitação; 

 Contratos administrativos; 

 Regras para pagamento; 

 Regras para nulidade dos contratos e os meios de resolução de controvérsias. 

 

Foi fornecido material didático (apostila e livro) para acompanhamento das aulas. Durante a exposição, foi possível debater e esclarecer 

dúvidas diretamente com o conferencista.  

Curso Imersão sobre a utilização do SEI – dia 02 de fevereiro, das 8h30 às 17h30, auditório do Banco do Brasil. 

Em síntese, foram apresentadas as principais ferramentas e funcionalidades do Sistema Eletrônico e Informações (SEI) relativas aos 

trâmites de expedientes e processos, desde o acesso ao sistema, contemplando a abertura de processos, inclusão e exclusão de 

documentos, assinatura, anexos, comentários, prazos, inclusão de sigilo. O público interagiu com o conferencista, tecendo comentários e 

saneando dúvidas.  

 



 

 

 
Avaliação do evento: 
 
Em geral, ambos os cursos foram excelentes para o aprendizado e capacitação, cumprindo com os objetivos propostos.  
O curso sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos foi conduzido por renomado conferencista, com longa experiência da área e produção 
acadêmica, o qual expôs de forma bastante didática e elucidativa assuntos de grande relevância e aplicação prática para o CAU/MG, 
trazendo segurança nos entendimentos expostos, sempre de forma fundamentada (inclusive apresentando jurisprudência de Tribunais 
Superiores e Cortes de Contas) e atualizada. Como visto, o conferencista não se limitou a fazer uma mera “leitura esquematizada” da 
norma, mas trouxe opinativos sobre assuntos controversos, comparativo com normas anteriores, exposição de atos infralegais 
relacionados aos assuntos apresentados (decretos e instruções normativas), precedentes judiciais e de órgão controladores, exemplos 
práticos, sugestões e recomendações, sempre de forma direta, objetiva e pedagógica.  
Igualmente, o curso de imersão sobre a utilização do SEI foi muito rico e didático, tendo sido conduzido por conferencista com grande 
experiência na área, que conseguiu prender a atenção do público, mesmo abordando assuntos tão técnicos e operacionais. Para 
aprimoramento, sugere-se, para os próximos eventos que versarem sobre procedimentos de tecnologia da informação, que sejam 
disponibilizados computadores e internet, para que os participantes do treinamento possam participar de forma mais efetiva, 
incrementando o aprendizado por meio da utilização do sistema concomitantemente com a exposição das orientações pelo conferencista. 

 
Declaro que as informações são verdadeiras. 
 
Data: 10/02/2023                                               _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
Aprovação do Orientador de Despesas 
 
 
Data__/__/__                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
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