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 OBJETIVO 
 

Capacitar servidores públicos e fornecedores para a condução de, ou participação em, 
procedimentos licitatórios com vistas à contratação de serviços de publicidade prestados 
por agências de propaganda, bem como à fiscalização dos contratos destes 
decorrentes, nos termos da  Lei 12.232/2010. 
 
 PÚBLICO-ALVO: 
 

Assessores de comunicação, publicitários, empresários, executivos, vendedores e 
agenciadores dos ramos de propaganda, gráfica e de comunicação visual ou auditiva, 
e afins; presidentes e membros de comissões de licitação, auditores e conselheiros de 
contas, procuradores e assessores jurídicos encarregados da análise de processos 
licitatórios e servidores designados para a fiscalização de contratos de serviços de 
publicidade celebrados com agências de propaganda. 
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 PROGRAMA: 
 
● Legislação de Regência - Lei 12.232/10Lei 8.666/93 (aplicação subsidiária) 

● Dispositivos das Normas-padrão da atividade publicitária aplicáveis às licitações e  

   contratos, incluindo o reconhecimento do Facebook e Google como veículos 

● Dispositivos da  Lei nº 4.680/65 aplicáveis às licitações e contratações públicas 

● Decreto nº 57.690/19

●Definições 

     Serviço de Publicidade 

     Atividades complementares 

● Adjudicação a mais de uma agência 

● Modalidades de licitação aplicáveis 

● Tipos de licitação permitidos 

● Exigências do instrumento convocatório 

● Proposta Técnica 

   Plano de Comunicação Publicitária: Via Identificada e Via Não Identificada 

   Conjunto de Informações sobre aproponente 

   Quesitos e sub quesitos 

   Critérios de valoração 

● Elaboração da Proposta de Preços 

● Critérios de valoração 

● Forma de Apresentação 

        Das Propostas Técnicas 

        Das Propostas de Preços 

     Da Documentos de Habilitação 

● Comissão de Licitação 

   Designação 

   Critérios para a Composição 

   Atribuições 

● Subcomissão técnica 

   Procedimentos para Escolha 

   Constituição 

   Atribuições 

   Impugnação de nome(s) 

● Processamento e Julgamento 

  As quatro sessões públicas 

  A Sessão interna 

● Recursos Administrativos 

  Cabimento e Procedimentos 

  Previsões  editalicias que possibilitam celeridade processo 
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● Execução e Fiscalização do contrato 

       Fornecimento de Bens e Serviços Especializados – Procedimentos 

● Planos de incentivos Concedidos por Veículos de Comunicação 

● Execução e Fiscalização do contrato 

       Fornecimento de Bens e Serviços Especializados – Procedimentos 

● Planos de incentivos Concedidos por Veículos de Comunicação 

 
  INSTRUTOR 
 

 

LOCAL E DATA: 
 
Período: 6 e 7 de maio  de 2021 
Local: Plataforma zoom.us, ao vivo, com visualização e audição de todos os participantes; 
Horário:  8h às 12h e 14h às 18h, com intervalos para lanche. 
 
CARGA HORÁRIA: 
 
16 (dezesseis) horas 

 
 VALOR DO INVESTIMENTO: 
 
R$ 1.370,00 (mil, trezentos e setenta reais) para as 15 primeiras inscrições e R$ 1.770,00 (mil 
setecentos e setenta reais) para as demais inscrições. 
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INCLUSOS 
 
•Apostila em PDF, para impressão, contendo: Leis e Decretos, espelhos dos slides do curso;  
• Certificado de participação em PDF enviado por e-mail após  o encerramento do curso;  
 
 INSCRIÇÕES ON LINE – COMO EFETUAR 
 
•Quando se tratar de servidor público: inscrever-se no nosso site www.grpassos.com.br , e 

enviar nota de empenho, para o endereço: gr1treinamento@gmail.com   
 

 ÚLTIMO DIA PARA INSCRIÇÕES: 
 
04/05/2021 

 CONDIÇÕES GERAIS–  IMPORTANTE 
 
• Não serão aceitos cancelamentos de inscrições após a data limite para inscrições 
(04/05/2021) 
 
• Na impossibilidade de participação do inscrito, o valor pago poderá ser aproveitado 
para inscrição de substituto no mesmo curso ou do próprio interessado em qualquer outro 
curso a ser realizado posteriormente, deste que isto seja solicitado por e-mail, pela 
autoridade competente ou delegada com antecedência de 01 (um) dia últil. 
 
• Inscrições não pagas ou não cobertas por nota de empenho até a data limite para 
inscrições, serão automaticamente canceladas, 
 
A GR treinamento reserva-se o direito de cancelar unilateralmente a realização do evento, 
sem que isto configure infração administrativa ou civil,  ou enseje a aplicação de qualquer 
sanção administrativa ou cobrança de indenização ou reparação material ou moral.  
 
A GR Treinamento compromete-se a informar aos inscritos, pelo mesmo e-mail informado 
nos respectivos formulários de inscrição, com antecedência, qualquer cancelamento ou 
alteração de data de realização do evento. 
 
 DADOS PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E/OU PAGAMENTO 
 
RAZÃO SOCIAL :                         G.R. PASSOS ME 
CNPJ :                                          12.559.104/0001-10               
INSCR. MUNCIPAL:                      234792 
ENDEREÇO:                                  Quadra 507 Sul,  Alameda 28,   QI 23,  Lote 17, Plano Dir. Sul 
CEP:                                              77.016 -136-  PALMAS - TO 
Fone:                                            (63)  3225 1417 
DADOS BANCÁRIOS                   Banco Brasil , ag. 1867-8, conta corrente 88 828-1 


