
 

   
 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Educação Profissional e Tecnológica 
Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública 

 
 
Ao Sr. Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública.  
 

 

 

 

 

Justificativa da proposta (anexa) de oferta da disciplina 

“Licitação e Contratação Pública” no Período Especial de 

Ensino no Setor de Educação Profissional e Tecnológica da 

UFPR.  

 

 

 

 

 

Em decorrência da suspensão das atividades presenciais na UFPR, como medida de 

combate à pandemia por SARS-COV-2, muitos alunos do curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública 

encontram-se sem atividades letivas.  

A oferta da Disciplina Licitação e Contratação Pública, que é uma disciplina obrigatória, 

pretende contribuir com uma imersão de curto prazo no universo das licitações e contratações públicas, com 

acesso, por meio dos e-books indicados, dos textos e artigos na web, dos vídeos disponíveis no youtube, 

além de podcasts aos temas atuais e mais relevantes da disciplina, seus principais autores e aspectos 

críticos.  

Com a oferta, busca-se dar aos alunos que desejarem, a oportunidade do adiantamento da 

integralização de créditos do curso, o que pode minimizar as eventuais perdas com relação ao tempo de 

formação dos alunos. 

Destaco que a bibliografia básica conta com a indicação da legislação (acessível pela 

internet) e de e-book específico de acesso irrestrito para consulta pelos alunos, de forma a facilitar o 

desenvolvimento da disciplina, com aulas síncronas e assíncronas.  

 

Curitiba, em 05 de julho de 2020. 

 

Prof. Dr. Thiago Lima Breus 

 

 

 



 

   
 

Ministério da Educação  
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PLANO DE ENSINO 
 

 

Disciplina: Licitação e Contratação Pública Código: GP117 

Natureza: ( x ) Obrigatória       ( x ) Semestral        ( x ) Modular 

Pré-requisito: - Co-requisito: - Modalidade: (x) 100% ERE 

CH Total: 60 
CH 
semanal: 

Padrão 
(PD): 60 

Laboratóri
o (LB): 0 

Campo 
(CP): 0 

Estágio 
(ES): 0 

Orientada 
(OR): 0 

Prática 
Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica (EFP): 
0 

 
EMENTA 

 
Licitação: conceitos. Entes Obrigados a Licitar. Modalidades. Objeto. Processo e Procedimento 
Administrativo: princípios norteadores. Possibilidade de Contratação sem Licitação: modalidades e etapas. 
Contratos Públicos e Contratos Administrativos: peculiaridades, cláusulas exorbitantes, posição de 
supremacia da Administração Pública e suas consequências. 

 
OBJETIVO GERAL 

 
Proporcionar ao aluno uma visão panorâmica e crítica sobre o sistema de contratação pública brasileira e a 
forma de seleção dos contratados: a licitação, por meio de indicações bibliográficas disponíveis na internet, 
vídeos e podcasts, de forma a que, após a conclusão da disciplina o aluno esteja minimamente habilitado a 
exercer atividades profissionais de apoio, tanto no âmbito interno da Administração Pública, quanto em 
entidades privadas que tenham interface contratual com o Estado brasileiro.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Conhecer os fundamentos constitucionais e legais das licitações.  
 Entender as razões que levam o Estado a licitar. 
 Entender a possibilidade do uso do contrato como instrumento de governo.  
 Conhecer as fases, modalidades e tipos de licitação. 
 Conhecer o procedimento licitatório. 
 Apreender os requisitos necessários para a formalização de um contrato administrativo. 
 Entender a diferença entre contratos e convênios administrativos.  
 Apreender as formas de reequilíbrio dos contratos administrativos. 

 

CRONOGRAMA 
 

Unid
ade 

Conteúdo 
CH 
total 

CH 
síncrona 
e 
atividade 

CH Assíncrona  

 
Atividade individual 
 

01 

Relevância da 
Contratação 
Pública no 
Brasil: Razão 
de ser e 
influência no 
PIB  
 

6h 

2h 
Aula 
expositiv
a via 
TEAMS 
27/07 às 
21h00. 

2h Atividade assíncrona no 
MOODLE e leitura complementar 
 
1. Leitura do Texto de Marçal 
Justen Filho: Contratações 
públicas e democracia: O modelo 
tradicional de contratações 
públicas faliu 
https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/colunas/publicistas/contr

2h vídeo e/ou podcast  
 
01. Vídeo 26m14s ENAP  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Pi4_CDx8MHs 
 
02. Vídeo 1h42m20  
Por que as leis de licitações 
não coibiram a corrupção? 
SBPD 

https://www.jota.info/autor/marcal-justen-filho
https://www.jota.info/autor/marcal-justen-filho
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/contratacoes-publicas-e-democracia-02062020
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/contratacoes-publicas-e-democracia-02062020
https://www.youtube.com/watch?v=Pi4_CDx8MHs
https://www.youtube.com/watch?v=Pi4_CDx8MHs
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atacoes-publicas-e-democracia-
02062020 
2. Leitura do texto de Thiago Lima 
Breus. O Governo por Contratos. p. 
01- 36.  
https://acervodigital.ufpr.br/bitstr
eam/handle/1884/40312/R%20-
%20T%20-
%20THIAGO%20LIMA%20BREUS.p
df?sequence=2&isAllowed=y 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=ploY6ltn6Cg 
 

02 

Aspectos 
Constituciona
is das 
Licitações e 
Contratos no 
Brasil. Por 
que licitar? O 
que licitar? 
Quem deve 
licitar? 
Quando 
licitar?  

6h 

2h 
Aula 
expositiv
a via 
TEAMS 
03/08 às 
21h 

2h Atividade assíncrona no 
MOODLE e leitura complementar 
 
1.Leitura do texto de Egon 
Bockmann Moreira: Não me fale 
da 8666.  
https://www.gazetadopovo.com.b
r/vida-publica/justica-e-
direito/colunistas/egon-
bockmann-moreira/nao-me-fale-
da-8666-
9nfwqt8ulixd3iujy366rjxgu/amp/  
 
2. Leitura do Texto de Marçal 
Justen Filho: Mas temos muito 
ainda a falar sobre licitação.  
https://www.gazetadopovo.com.b
r/vida-publica/justica-e-
direito/colunistas/marcal-justen-
filho/mas-temos-muito-ainda-a-
falar-sobre-licitacao-
0k320vk5ryh9zn8tdrguqlrzm/amp
/ 

2h vídeo e/ou podcast  
 
 
Vídeo 52m49s.  Marçal Justen 
Filho.  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=I0VkiJWE3Tc 

03 

Princípios das 
Licitações 
Art. 3, da Lei 
8666/93 e 
demais 
princípios 
aplicáveis  

6h 

2h 
Aula 
expositiv
a via 
TEAMS 
10/08 às 
21h 

2h Atividade assíncrona no 
MOODLE e leitura complementar 
 
1. Leitura do texto de Thiago Lima 
Breus: O governo por contratos. p. 
143-160.  
https://acervodigital.ufpr.br/bitstr
eam/handle/1884/40312/R%20-
%20T%20-
%20THIAGO%20LIMA%20BREUS.p
df?sequence=2&isAllowed=y 

2h vídeo e/ou podcast  
 
Podcast – infracast #008 
Carlos Ari Sundfeld: O arquiteto 
da institucionalidade da 
infraestrutura no Brasil.  
https://open.spotify.com/episo
de/4FHGoRHNjvCvidBBSprOuO 
 

04 

Fases da 
Licitação: 
Interna e 
Externa. 
Processo x 
Procedimento
.  

6h 

2h 
Aula 
expositiv
a via 
TEAMS 
17/08 às 
21h 
 

2h Atividade assíncrona no 
MOODLE e leitura complementar 
 
1. Leitura do texto sobre fases de 
licitação  
https://www.educamundo.com.br
/blog/fases-da-licitacao 
 
2. Leitura do Texto sobre etapas 
da licitação.  
https://www.direitonet.com.br/arti
gos/exibir/7571/As-etapas-do-

2h vídeo e/ou podcast  
 
Vídeo: Contratos 
Administrativos Autoritários: 
Um Fracasso. Carlos Ari 
Sundfeld.  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=6NGt_KYQ4Z4 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/contratacoes-publicas-e-democracia-02062020
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/contratacoes-publicas-e-democracia-02062020
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/40312/R%20-%20T%20-%20THIAGO%20LIMA%20BREUS.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/40312/R%20-%20T%20-%20THIAGO%20LIMA%20BREUS.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/40312/R%20-%20T%20-%20THIAGO%20LIMA%20BREUS.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/40312/R%20-%20T%20-%20THIAGO%20LIMA%20BREUS.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/40312/R%20-%20T%20-%20THIAGO%20LIMA%20BREUS.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.youtube.com/watch?v=ploY6ltn6Cg
https://www.youtube.com/watch?v=ploY6ltn6Cg
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/justica-e-direito/colunistas/egon-bockmann-moreira/nao-me-fale-da-8666-9nfwqt8ulixd3iujy366rjxgu/amp/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/justica-e-direito/colunistas/egon-bockmann-moreira/nao-me-fale-da-8666-9nfwqt8ulixd3iujy366rjxgu/amp/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/justica-e-direito/colunistas/egon-bockmann-moreira/nao-me-fale-da-8666-9nfwqt8ulixd3iujy366rjxgu/amp/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/justica-e-direito/colunistas/egon-bockmann-moreira/nao-me-fale-da-8666-9nfwqt8ulixd3iujy366rjxgu/amp/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/justica-e-direito/colunistas/egon-bockmann-moreira/nao-me-fale-da-8666-9nfwqt8ulixd3iujy366rjxgu/amp/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/justica-e-direito/colunistas/egon-bockmann-moreira/nao-me-fale-da-8666-9nfwqt8ulixd3iujy366rjxgu/amp/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/justica-e-direito/colunistas/marcal-justen-filho/mas-temos-muito-ainda-a-falar-sobre-licitacao-0k320vk5ryh9zn8tdrguqlrzm/amp/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/justica-e-direito/colunistas/marcal-justen-filho/mas-temos-muito-ainda-a-falar-sobre-licitacao-0k320vk5ryh9zn8tdrguqlrzm/amp/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/justica-e-direito/colunistas/marcal-justen-filho/mas-temos-muito-ainda-a-falar-sobre-licitacao-0k320vk5ryh9zn8tdrguqlrzm/amp/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/justica-e-direito/colunistas/marcal-justen-filho/mas-temos-muito-ainda-a-falar-sobre-licitacao-0k320vk5ryh9zn8tdrguqlrzm/amp/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/justica-e-direito/colunistas/marcal-justen-filho/mas-temos-muito-ainda-a-falar-sobre-licitacao-0k320vk5ryh9zn8tdrguqlrzm/amp/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/justica-e-direito/colunistas/marcal-justen-filho/mas-temos-muito-ainda-a-falar-sobre-licitacao-0k320vk5ryh9zn8tdrguqlrzm/amp/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/justica-e-direito/colunistas/marcal-justen-filho/mas-temos-muito-ainda-a-falar-sobre-licitacao-0k320vk5ryh9zn8tdrguqlrzm/amp/
https://www.youtube.com/watch?v=I0VkiJWE3Tc
https://www.youtube.com/watch?v=I0VkiJWE3Tc
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/40312/R%20-%20T%20-%20THIAGO%20LIMA%20BREUS.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/40312/R%20-%20T%20-%20THIAGO%20LIMA%20BREUS.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/40312/R%20-%20T%20-%20THIAGO%20LIMA%20BREUS.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/40312/R%20-%20T%20-%20THIAGO%20LIMA%20BREUS.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/40312/R%20-%20T%20-%20THIAGO%20LIMA%20BREUS.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://open.spotify.com/episode/4FHGoRHNjvCvidBBSprOuO
https://open.spotify.com/episode/4FHGoRHNjvCvidBBSprOuO
https://www.educamundo.com.br/blog/fases-da-licitacao
https://www.educamundo.com.br/blog/fases-da-licitacao
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/7571/As-etapas-do-procedimento-licitatorio-lei-8666-1993
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/7571/As-etapas-do-procedimento-licitatorio-lei-8666-1993
https://www.youtube.com/watch?v=6NGt_KYQ4Z4
https://www.youtube.com/watch?v=6NGt_KYQ4Z4
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1993 

05 

Modalidades 
das 
Licitações: 
Modalidades 
da 8666/93 e 
pregão 
presencial e 
eletrônico.  

6h 

2h 
Aula 
expositiv
a via 
TEAMS 
24/08 às 
21h 

2h Atividade assíncrona no 
MOODLE e leitura complementar 
 
1. Leitura do Texto sobre as 
modalidades de licitação  
https://www.aspec.com.br/blog/a
s-modalidades-de-licitacao-e-
suas-principais-caracteristicas/ 
 
2. Leitura do Texto sobre as 
modalidades de licitação: 
http://www.normaslegais.com.br/
guia/clientes/licitacao-
empresarial-modalidades-
licitacao.htm 

2h vídeo e/ou podcast  
 
Vídeo Marcus Bittencourt 
Pregão. 27m32s 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=jV_Aeb5hPBI 
 
 
Vídeo 21m37s.  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Qok2PsFWUjw 

06 

Tipos de 
Licitação. 
Critérios da 
8666/93 e da 
Lei 8987/95 
para 
concessões.  

6h 

2h 
Aula 
expositiv
a via 
TEAMS 
31/08 às 
21h 

2h Atividade assíncrona no 
MOODLE e leitura complementar 
 
1. Leitura do Texto de Marçal 
Justen Filho: A revolução secreta 
nos contratos públicos.  
https://www.jota.info/paywall?red
irect_to=//www.jota.info/opiniao-
e-analise/colunas/publicistas/a-
revolucao-secreta-nos-contratos-
publicos-24092019 
 
2. Leitura do texto sobre os tipos 
de licitação.  
https://ambitojuridico.com.br/cad
ernos/direito-
administrativo/conceitos-
principios-tipos-de-licitacao-
fase-de-habilitacao-do-processo-
licitatorio-interpretados-pela-
doutrina-patria/ 

2h vídeo e/ou podcast  
 
Vídeo 1h09m06s Licitação e 
Contratos Administrativos 
Marcos Nóbrega.  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Vt2941HFNV8 
 
 
Podcast: Bora falar de 
Licitações? 
http://www.genesislicitacoes.c
om.br/2018/index.php?acao=p
odcast 

07 

Contratos 
Públicos: 
Diferenças e 
semelhanças 
entre 
contratos 
públicos e a 
teoria geral 
dos contratos 
(privados). 
Convênios x 
Contratos.  

6h 

2h 
Aula 
expositiv
a via 
TEAMS 
Data a 
definir 
conforme 
disponibi
lidade 
dos 
alunos 
entre 07 
e 13/09.  

2h Atividade assíncrona no 
MOODLE e leitura complementar 
 
1. Leitura do Texto de Vera 
Monteiro. O que é contrato de 
impacto social? Gestores públicos 
podem inovar e experimentar em 
matéria contratual 
https://www.jota.info/paywall?red
irect_to=//www.jota.info/opiniao-
e-analise/colunas/publicistas/o-
que-e-contrato-de-impacto-
social-cis-12112019 
 
2. Leitura do Texto de Thiago Lima 
Breus: O pagamento antecipado 
nas licitações e contratos 
administrativos.  

2h vídeo e/ou podcast  
 
Vídeo 1h43m30s Marçal 
Justen Filho  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=N7eezMvDiM4&t=367s 
 

https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/7571/As-etapas-do-procedimento-licitatorio-lei-8666-1993
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/7571/As-etapas-do-procedimento-licitatorio-lei-8666-1993
https://www.aspec.com.br/blog/as-modalidades-de-licitacao-e-suas-principais-caracteristicas/
https://www.aspec.com.br/blog/as-modalidades-de-licitacao-e-suas-principais-caracteristicas/
https://www.aspec.com.br/blog/as-modalidades-de-licitacao-e-suas-principais-caracteristicas/
http://www.normaslegais.com.br/guia/clientes/licitacao-empresarial-modalidades-licitacao.htm
http://www.normaslegais.com.br/guia/clientes/licitacao-empresarial-modalidades-licitacao.htm
http://www.normaslegais.com.br/guia/clientes/licitacao-empresarial-modalidades-licitacao.htm
http://www.normaslegais.com.br/guia/clientes/licitacao-empresarial-modalidades-licitacao.htm
https://www.youtube.com/watch?v=jV_Aeb5hPBI
https://www.youtube.com/watch?v=jV_Aeb5hPBI
https://www.youtube.com/watch?v=Qok2PsFWUjw
https://www.youtube.com/watch?v=Qok2PsFWUjw
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/a-revolucao-secreta-nos-contratos-publicos-24092019
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/a-revolucao-secreta-nos-contratos-publicos-24092019
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/a-revolucao-secreta-nos-contratos-publicos-24092019
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/a-revolucao-secreta-nos-contratos-publicos-24092019
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/a-revolucao-secreta-nos-contratos-publicos-24092019
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-administrativo/conceitos-principios-tipos-de-licitacao-fase-de-habilitacao-do-processo-licitatorio-interpretados-pela-doutrina-patria/
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-administrativo/conceitos-principios-tipos-de-licitacao-fase-de-habilitacao-do-processo-licitatorio-interpretados-pela-doutrina-patria/
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-administrativo/conceitos-principios-tipos-de-licitacao-fase-de-habilitacao-do-processo-licitatorio-interpretados-pela-doutrina-patria/
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-administrativo/conceitos-principios-tipos-de-licitacao-fase-de-habilitacao-do-processo-licitatorio-interpretados-pela-doutrina-patria/
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-administrativo/conceitos-principios-tipos-de-licitacao-fase-de-habilitacao-do-processo-licitatorio-interpretados-pela-doutrina-patria/
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-administrativo/conceitos-principios-tipos-de-licitacao-fase-de-habilitacao-do-processo-licitatorio-interpretados-pela-doutrina-patria/
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-administrativo/conceitos-principios-tipos-de-licitacao-fase-de-habilitacao-do-processo-licitatorio-interpretados-pela-doutrina-patria/
https://www.youtube.com/watch?v=Vt2941HFNV8
https://www.youtube.com/watch?v=Vt2941HFNV8
http://www.genesislicitacoes.com.br/2018/index.php?acao=podcast
http://www.genesislicitacoes.com.br/2018/index.php?acao=podcast
http://www.genesislicitacoes.com.br/2018/index.php?acao=podcast
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/o-que-e-contrato-de-impacto-social-cis-12112019
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/o-que-e-contrato-de-impacto-social-cis-12112019
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/o-que-e-contrato-de-impacto-social-cis-12112019
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/o-que-e-contrato-de-impacto-social-cis-12112019
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/o-que-e-contrato-de-impacto-social-cis-12112019
https://www.youtube.com/watch?v=N7eezMvDiM4&t=367s
https://www.youtube.com/watch?v=N7eezMvDiM4&t=367s
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https://politica.estadao.com.br/bl
ogs/fausto-macedo/o-
pagamento-antecipado-nas-
licitacoes-e-contratos-
administrativos/ 

08 

Regime dos 
Contratos 
Administrativ
os 
(especificidad
es) e 
Cláusulas 
Exorbitantes  

6h 

2h Aula 
expositiv
a via 
TEAMS 
14/09 às 
21h 

2h Atividade assíncrona no 
MOODLE e leitura complementar 
 
1.Leitura do texto de Jacintho 
Arruda Camara: O mito das 
cláusulas exorbitantes: Vale a 
pena alimentá-lo na nova lei de 
contratações públicas? 
https://www.jota.info/paywall?red
irect_to=//www.jota.info/opiniao-
e-analise/colunas/publicistas/o-
mito-das-clausulas-exorbitantes-
22102019 
 
2. Leitura do texto de Thiago Lima 
Breus. O Governo por Contratos. p. 
182-200.  
https://acervodigital.ufpr.br/bitstr
eam/handle/1884/40312/R%20-
%20T%20-
%20THIAGO%20LIMA%20BREUS.p
df?sequence=2&isAllowed=y 

2h vídeo e/ou podcast  
 
Vídeo 26h46 
Lei 8.666/93 - Contratos - 
Cláusulas Exorbitantes 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=ZSTo_RwLELY 
 
 

09 

Alterações 
Contratuais 
Unilaterais e 
de acordo 
entre as 
partes. 
Reajuste, 
Repactuação 
e Reequilíbrio 

6h 

2h Aula 
expositiv
a via 
TEAMS 
21/08 às 
21h 

2h Atividade assíncrona no 
MOODLE e leitura complementar 
 
1. Leitura do Texto de Fernando 
Vernalha: 
http://www.direitodoestado.com.b
r/artigo/fernando-vernalha-
guimaraes/a-recomposicao-da-
equacao-economico-financeira-
do-contrato-administrativo-em-
face-do-incremento-dos-
encargos-salariais 
 
2. Leitura do texto sobre 
reequilíbrio contratual:  
https://www.zenite.blog.br/stj-e-
devido-o-reequilibrio-economico-
financeiro-em-razao-de-variacao-
cambial/ 

2h vídeo e/ou podcast  
 
Podcast – infracast #002. 
Gabriel Galípolo  
https://open.spotify.com/episo
de/5s0rCCHasjZcm23wUKJaj1 

10 

Devolutiva 
geral e 
avaliação 
final. 

6h 

2h 
Revisão 
da 
matéria 

Avaliação por meio da análise das 
Respostas às perguntas 
formuladas no caso concreto da 
ENAP: A Pregoeira que era 
honesta demais. (Assíncrona)  
https://repositorio.enap.gov.br/bit
stream/1/2731/1/A%20Pregoeira
%20que%20era%20honesta%20de
mais.pdf 

2h vídeo e/ou podcast  
 
Vídeo 2h10m35s 
25 Anos da Lei N°8.666 e os 
Desafios das Contratações 
Públicas 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=kNfoTO5ixxI 
 

 Exame final      

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/o-pagamento-antecipado-nas-licitacoes-e-contratos-administrativos/
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https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/o-pagamento-antecipado-nas-licitacoes-e-contratos-administrativos/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/o-pagamento-antecipado-nas-licitacoes-e-contratos-administrativos/
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/o-mito-das-clausulas-exorbitantes-22102019
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/o-mito-das-clausulas-exorbitantes-22102019
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/o-mito-das-clausulas-exorbitantes-22102019
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/o-mito-das-clausulas-exorbitantes-22102019
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/o-mito-das-clausulas-exorbitantes-22102019
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/40312/R%20-%20T%20-%20THIAGO%20LIMA%20BREUS.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/40312/R%20-%20T%20-%20THIAGO%20LIMA%20BREUS.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/40312/R%20-%20T%20-%20THIAGO%20LIMA%20BREUS.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/40312/R%20-%20T%20-%20THIAGO%20LIMA%20BREUS.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/40312/R%20-%20T%20-%20THIAGO%20LIMA%20BREUS.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.youtube.com/watch?v=ZSTo_RwLELY
https://www.youtube.com/watch?v=ZSTo_RwLELY
http://www.direitodoestado.com.br/artigo/fernando-vernalha-guimaraes/a-recomposicao-da-equacao-economico-financeira-do-contrato-administrativo-em-face-do-incremento-dos-encargos-salariais
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http://www.direitodoestado.com.br/artigo/fernando-vernalha-guimaraes/a-recomposicao-da-equacao-economico-financeira-do-contrato-administrativo-em-face-do-incremento-dos-encargos-salariais
http://www.direitodoestado.com.br/artigo/fernando-vernalha-guimaraes/a-recomposicao-da-equacao-economico-financeira-do-contrato-administrativo-em-face-do-incremento-dos-encargos-salariais
http://www.direitodoestado.com.br/artigo/fernando-vernalha-guimaraes/a-recomposicao-da-equacao-economico-financeira-do-contrato-administrativo-em-face-do-incremento-dos-encargos-salariais
http://www.direitodoestado.com.br/artigo/fernando-vernalha-guimaraes/a-recomposicao-da-equacao-economico-financeira-do-contrato-administrativo-em-face-do-incremento-dos-encargos-salariais
https://www.zenite.blog.br/stj-e-devido-o-reequilibrio-economico-financeiro-em-razao-de-variacao-cambial/
https://www.zenite.blog.br/stj-e-devido-o-reequilibrio-economico-financeiro-em-razao-de-variacao-cambial/
https://www.zenite.blog.br/stj-e-devido-o-reequilibrio-economico-financeiro-em-razao-de-variacao-cambial/
https://www.zenite.blog.br/stj-e-devido-o-reequilibrio-economico-financeiro-em-razao-de-variacao-cambial/
https://open.spotify.com/episode/5s0rCCHasjZcm23wUKJaj1
https://open.spotify.com/episode/5s0rCCHasjZcm23wUKJaj1
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2731/1/A%20Pregoeira%20que%20era%20honesta%20demais.pdf
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2731/1/A%20Pregoeira%20que%20era%20honesta%20demais.pdf
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2731/1/A%20Pregoeira%20que%20era%20honesta%20demais.pdf
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Atividade a ser entregue até dia 
25/09, por meio de e-mail e/pou 
postagem no Moodle.  

 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

a) Organização semanal das atividades: As atividades deste período especial iniciarão em 27 de julho e serão 
realizadas ao longo de 10 semanas, com 6 horas de atividade semanal, divididas em 2 hora de atividades 
síncronas e 4 horas de atividades assíncronas. Semanalmente acontecerá um encontro síncrono, com 
duração de até 2 horas, conforme descrito no item b) abaixo. Havendo necessidade, poderão ser marcados 
outros encontros para esclarecimento de dúvidas sobre o conteúdo e a resolução dos estudos dirigidos. As 
2 horas assíncronas são destinadas para os estudantes realizarem a leitura do material didático e resolução 
da atividade referente ao conteúdo, além de assistirem vídeos e ouvirem podcasts. 
 
b) Atividades síncronas: Nas atividades síncronas haverá a apresentação do conteúdo a ser estudado e 

discussão da matéria, a ser realizada no Teams, no horário previsto para a aula, conforme cronograma. O 

conteúdo será disponibilizado em material didático elaborado para cada turma, no Moodle. Também 

acontecerá a discussão das atividades e esclarecimento de dúvidas. 

 

c) Atividades assíncronas: Para cada unidade já estão disponibilizados, de acordo com o tema e assunto, os 

textos e os materiais de apoio, que podem ser representado por textos, vídeos, links, vídeos, documentários e 

vídeo aulas e podcasts para acesso a outros materiais etc. Será também disponibilizado um roteiro para 

auxiliar os alunos. Os alunos terão 2 horas por unidade para desenvolver as atividades indicadas pelo 

professor, as quais serão avaliadas de modo a compor a nota final da disciplina, adicionados de mais 2 horas 

para vídeos e podcasts complementares. 

 

d) Sistema de comunicação: Será utilizado o Moodle como ambiente virtual de aprendizado, disponível no 
SEPT, tanto para disponibilização de material didático, roteiros de leitura e atividades, quando para postagem 
das atividades realizadas pelos estudantes. Para as atividades síncronas será utilizado o Teams. 
 
e) Controle de frequência: O controle de frequência será realizado pela realização e postagem de exercícios 
domiciliares desenvolvidos pelos estudantes. O envio de atividades pode ser feito até último dia estabelecido 
para entrega. 
 
f) Quantidade de estudantes em cada turma: Cada turma poderá ter, como limite máximo, 45 estudantes 
matriculados.  
 
 

AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA 
 
a) A nota final do período especial será composta por um conjunto de avaliações, síncronas e assíncronas. 
Para cada unidade os alunos apresentarão atividades de compreensão sobre os assuntos e temas analisados 
e estudados. Será informado pelo professor o prazo e a pontuação de cada atividade.  
 
b) Quem obtiver a média igual ou superior a 40, mas inferior a 70, poderá fazer a Avaliação Final na data 
indicada no cronograma. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
BRASIL. Constituição Federal de 1988. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 
 
BRASIL. Lei 9666/93. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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BRASIL. Lei do Pregão. Lei 10520/2002. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#:~:text=LEI%20No%2010.520%2C%20DE%201
7%20DE%20JULHO%20DE%202002.&text=Institui%2C%20no%20%C3%A2mbito%20da%20Uni%C3%A3o,com
uns%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias. 
 
Brasil. Tribunal de Contas da União. Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU / Tribunal 
de Contas da União. – 4. ed. rev., atual. e ampl. – Brasília: TCU, Secretaria-Geral da Presidência : Senado 
Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010 
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24D6E86A4014D72AC81CA540A
&inline=1 
 
 
BREUS, Thiago Lima. Contratação Pública Estratégica. São Paulo: Almedina, 2020.   
 
 
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos [livro eletrônico]: Lei 
8.666/1993 / Marçal Justen Filho. -- 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. 
 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública. 7ª ed., São Paulo: Atlas, 2009.  
 
ESTORNINHO, Maria João. Curso de Direito dos Contratos Públicos: Por uma Contratação Pública 
Sustentável. Coimbra: Almedina, 2013. 
 
 MOREIRA, Egon Bockmann. Direito das Concessões de Serviços Públicos: Inteligência da lei 8.987/1995. 
Parte Geral. São Paulo: Editora Malheiros, 2010. 
 
 
Professor da Disciplina: Thiago Lima Breus  

 
 
 
Coordenador do Curso 
 
 
__________________________________________ 
 
 
 

 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#:~:text=LEI%20No%2010.520%2C%20DE%2017%20DE%20JULHO%20DE%202002.&text=Institui%2C%20no%20%C3%A2mbito%20da%20Uni%C3%A3o,comuns%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#:~:text=LEI%20No%2010.520%2C%20DE%2017%20DE%20JULHO%20DE%202002.&text=Institui%2C%20no%20%C3%A2mbito%20da%20Uni%C3%A3o,comuns%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#:~:text=LEI%20No%2010.520%2C%20DE%2017%20DE%20JULHO%20DE%202002.&text=Institui%2C%20no%20%C3%A2mbito%20da%20Uni%C3%A3o,comuns%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24D6E86A4014D72AC81CA540A&inline=1
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24D6E86A4014D72AC81CA540A&inline=1

