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Secretaria da
Administração

CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES
E CONTRATOS - ALTERAÇÕES

CONTRATUAIS E APLICAÇÃO DE
PENALIDADES

16h Inove

Em abril, foi publicada a Lei nº 14.133/2021, a Nova
Lei de Licitações. Assim, estão em andamento

estudos para sua implementação no TRT15, porém, a
par�r de 2023 será obrigatória para as licitações
públicas e contratos administra�vos em todas as
esferas do país, com impactantes mudanças que
precisam ser devidamente compreendidas por

agentes públicos.

1

Gestão do Patrimônio Imobiliário
no Setor Público 20h ESAFI

Haja vista a grande quan�dade de imóveis para
gestão deste E. TRT, é necessário um curso que dê

uma visão geral sobre a avaliavão de imóveis
urbanos e métodos de avaliação de imóveis

1

6º Congresso De Governança,
Controle Público E Gestão De

Riscos Nas Aquisições
24h Negócios

Públicos

A Resolução CNJ n° 347/2020 estabelece Plano Anual
de Capacitação, contendo ações de capacitação para

as funções-chave da gestão de contratações,
incluindo dirigentes, pregoeiros, membros das

comissões de licitação, servidores que atuam na
pesquisa de preços, gestores e fiscais de contratos,
bem como agentes que atuam nas demais fases do

processo de contratações.  Ademais, a mesma
resolução bem como a Lei n° 14.133/2021 trazem a
Governança das Contratações como uma obirgação,

sendo necessária a capacitação dos servidores.

3

Coordenadori
a de

Manunteção

Manutenção de Cabine Primária 10 dias Tecnolass

O TRT é responsável por 30 imóveis (próprios,
alugados e/ou cedidos) que possuem cabine primária
ou transformador em poste. A Norma brasileira exige
manutenção anual de cabines e transformadores em

poste. O curso será muito ú�l para atualização de
conhecimentos e possibilidade de fiscalização mais

efe�va dos serviços de manutenção contratados
anualmente.

1

Assinatura Autodesk – AutoCAD
2D MI + MII + AutoCad 3d + Revit

MI + Revit MII
Treinaso�

O treinamento do servidor é imprescindível para a
futura implantação do BIM e para a elaboração de

projetos 
afins à Coordenadoria de Manutenção

1

Gestão de Manutenção Predial
carga

horária
flexível

Educa
Mundo

incrementar conhecimento na área de manutenção
predial 1

Coordenadori
a de Contratos

Gestão da Conta Vinculada.
Destaque para a Lei

14.133/2021,Resolução CNJ
169/2013 e IN 05/2017 SEGS

MPDG e suas Alterações

16h OneCursos

Em abril, foi publicada a Lei nº 14.133/2021, a Nova
Lei de Licitações. Assim, estão em andamento

estudos para sua implementação no TRT15, porém, a
par�r de 2023 será obrigatória para as licitações
públicas e contratos administra�vos em todas as
esferas do país, com impactantes mudanças que
precisam ser devidamente compreendidas por

agentes públicos.

2

Manutenção do equilíbrio
econômico contratual 2h30 Ronny

Charles
Para realização de Reajuste, Repactuação e

Reequilíbrio econômico dos contratos deste E. TRT 2

ALTERAÇÕES CONTRATUAIS E
APLICAÇÃO DE PENALIDADES-

INOVE
16h Inove

muitas alterações contratuais não estão  explícitas na
lei, dependendo de conhecimento aprofundado da

matéria para  análise  do pedido e construção de
uma solução  dentro da legalidade.

3

Coordenadori
a de Projetos

e Obras

Curso Online: Licitação e Gestão
de Obras pela Nova Lei de
Licitações nº 14.133/2021

16
Necessidade de aprendizado sobre a nova lei de
licitações direcionada a contratação de obras e

serviços de engenharia
6OneCursos
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Coordenadori
a de Material

e Logís�ca

Gestão de Material,
Almoxarifado e 

Patrimônio Público
16 Esafi

Preparar os servidores para melhor executarem suas
a�vidades. Oferecer instrumentos para a gerência de
Material, Almoxarifado, Reavaliação, Depreciação e

Desfazimento de Bens Móveis

1

Gestão de Material,
Almoxarifado e 

Patrimônio Público
16 Esafi

Preparar os servidores para melhor executarem suas
a�vidades. Oferecer instrumentos para a gerência de
Material, Almoxarifado, Reavaliação, Depreciação e

Desfazimento de Bens Móveis

1

CURSO COMPLETO NOVA LEI DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS NA

PRÁTICA
24 Elo

consultoria

Necessidade de aprendizado sobre a nova lei de
licitações direcionada a contratação de materiais

permanentes e consumíveis.
1

Coordenadori
a de Licitações

CURSO PRÁTICO AVANÇADO DE
FORMAÇÃO DE AGENTE DE

CONTRATAÇÃO E
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

24h Licidata Em abril, foi publicada a Lei nº 14.133/2021, a Nova
Lei de Licitações. Assim, estão em andamento

estudos para sua implementação no TRT15, porém, a
par�r de 2023 será obrigatória para as licitações
públicas e contratos administra�vos em todas as
esferas do país, com impactantes mudanças que
precisam ser devidamente compreendidas por

agentes públicos.

1

Curso de Elaboração de Planilha
de Custos e Formação de Preços

de Serviços, conforme
IN-05/17SEGES/MPDG, E SUAS
ALTERAÇÕES ATUALIZADO PELA

NOVA LEI 14.133/21

14h Licidata 3

Coordenadori
a de Compras

GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES
INTERNOS 12h Elo

Consultoria

 A Resolução CNJ n° 347/2020 estabelece Plano
Anual de Capacitação, contendo ações de
capacitação para as funções-chave da gestão de
contratações, incluindo dirigentes, pregoeiros,
membros das comissões de licitação, servidores que
atuam na pesquisa de preços, gestores e fiscais de
contratos, bem como agentes que atuam nas demais
fases do processo de contratações. Nesse sen�do há
necessidade de capacitar os servidores desta
Coordenadoria que lidam diretamente com todas as
contratações deste TRT. A mesma Resolução do CNJ
estabelece ainda a capacitação específica quanto à
gestão de riscos aos agentes envolvidos nas
contratações públicas do Judiciário.
Nesse teor, o TCU também vem recomendando, há
cerca de dez anos, a adoção de mecanismos para
que a governança e a gestão das aquisições sejam
executadas de forma sa�sfatória, dentre as quais a
devida capacitação dos agentes das áreas que tratam
das contratações.
Por fim, oportuno destacar que a Nova Lei de
Licitações e Contratos (14.133/2021) altera
substancialmente a an�ga Lei nº 8.666/1993 que
esteve vigente por significa�vos vinte e oito anos. O
novo regramento prevê a regulamentação de cerca
de trinta ar�gos, alguns já editados e outros ainda
em fase de elaboração ou consulta pública. Somente
do úl�mo ano até o presente momento �vemos a
edição de cerca de dez novos norma�vos que tratam
de contratações públicas e também a implantação do
novo Portal Nacional de Contratações Públicas
(PNCP)

1

PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO:
ELABORAÇÃO DE ETPS E

TERMOS DE REFERÊNCIA COM
BASE NA NOVA LEI DE

LICITAÇÕES E JURISPRUDÊNCIA
ATUAL DO TCU

16h Elo
consultoria 1

CONTRATAÇÃO DIRETA SEM
LICITAÇÃO - SEGUNDO A NOVA

LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
- DISPENSA E INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO

16h Elo
consultoria 3

CURSO DO NOVO SISTEMA DE
DISPENSA ELETRÔNICA  - Prá�co 9h Consulicitaçã

o 2

6° Congresso Brasileiro de
Licitações e Contratos, 

ministrado pela empresa Elo
Consultoria

Elo
consultoria 2

IN COMPANY

As inovações e modificações
trazidas pela Nova Lei Geral de

Licitações e Contratos –
14.133/21

16h Esafi   Já foi demandado por ocasião da reunião do
planejamento 2022 40


