
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2023 DATA: 30 de janeiro a 02 de fevereiro de 2023 

Dados do autor do relatório:  

Nome: Yasmin Teixeira Souza 

Cargo: Assistente Administrativa e Financeira (Setor de Compras) 

Documento nº: MG 12.172-384 

Tipo de documento: Carteira de Identidade 

Dados da viagem: 
 
Evento: “Curso sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos” e “Imersão sobre a utilização do SEI no âmbito do CAU/SP” 

Local: São Paulo/ SP 

Data de início: 30/01/2023                                Data de término: 02/02/2023 

 
Justificativa da viagem: Capacitação e atualização nas áreas de licitações e contratos administrativos, tendo como 

finalidade aprimorar as atividades e a tomada de decisões e se qualificar para a implantação da Nova Lei de Licitações 

e das decorrentes normativas e regulamentos. Além disso, treinamento e capacitação para a utilização do Sistema 

Eletrônico de Informações (SEI), em decorrência da intenção do CAU/MG de aderir a um sistema de tramitação 

eletrônica dos processos de compras. 

 



 

 

Programação das atividades previstas no evento:   

 

 Segunda-feira a Quarta-feira - Curso sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos 

 

DATA: 30, 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2023 

HORÁRIO: Das 08h30 às 17h30 (com intervalos de coffee break e almoço), totalizando 24h de curso. 

LOCAL: CAU/SP, nova sede, Rua Quinze de Novembro, 194, Centro histórico, 01013-000 São Paulo – SP 

TEMÁTICAS A SEREM ABORDADAS NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

✓ 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 

 

 Quinta-feira - Imersão sobre a utilização do SEI no âmbito do CAU/SP 

 

DATA: 02 de fevereiro de 2023 (quinta). 

HORÁRIO: Das 08h30 às 17h30 (com intervalos de coffee break e almoço), totalizando 8h de imersão. 

LOCAL: Auditório do Banco do Brasil (BB) - Rua Quinze de Novembro, 111, 3º andar, Centro histórico, 01013-000, São 

Paulo – SP 

Imersão sobre a utilização do SEI no CAU/SP, com vistas a apresentar a aplicação de utilização da ferramenta e 

principais recursos já em utilização. Em estreita colaboração com o CAU/BR e o CSC, o CAU/SP participou do projeto 

piloto em 2022, implantou a ferramenta ao longo do segundo semestre para 100% das suas atividades meio e tem 

planejado a ampliação para outros processos e procedimentos. Esta edição da imersão será presencial e outros 

momentos de capacitação online continuarão sendo planejados ao longo do ano para colaborar com essa implantação 

nas unidades. 



 

 

Avaliação do evento: 
 
O evento foi muito bom, com palestras informativas e discussões relevantes sobre a área de licitações e contratos 
públicos. A realização de eventos dessa natureza é essencial, considerando as mudanças na legislação e nas 
Instruções Normativas e a consequente necessidade de capacitação e atualização.  
 
Os conhecimentos adquiridos são de grande importância para o Setor de Compras e para o aprimoramento das 
atividades desempenhadas, tendo em vista o advento da Nova Lei de Licitações e as consequentes mudanças nos 
processos de aquisição de bens e serviços, bem como a intenção do CAU/MG de aderir a um sistema de tramitação 
eletrônica dos processos de compras. 
 
Com base nas palestras e discussões do evento, fica clara a necessidade de capacitação para a implementação da 
Nova Lei de Licitações e do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), que devem trazer profundas mudanças para as 
áreas de licitações e contratos e para o trâmite dos processos de compras do CAU/MG. 
 

Declaro que as informações são verdadeiras. 
 
 
Data: 06/02/2023                                               _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 

Aprovação do Orientador de Despesas 
 
 
 
Data__/__/__                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
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