PROJETO PEDAGÓGICO – COMBATE À CORRUPÇÃO EM
LICITAÇÕES PÚBLICAS
DADOS DA INSTITUIÇÃO
Razão Social

3R Capacita Comércio de Materiais
Didáticos e Serviços Educacionais LTDA

Nome Fantasia 3R Capacita
CNPJ:

32.380.894/0001-89

Metodologia: O curso é composto por videoaulas, material didático atualizado com a
jurisprudência dos tribunais em pdf, artigos, exercícios e materiais complementares da
aprendizagem.
Avaliação/Certificação: Ao final do curso, o aluno será avaliado devendo obter nota
superior a 70% para ter direito ao certificado. No caso de insucesso na primeira tentativa,
há previsão de mais 02 (duas) oportunidades. Durante o curso há acompanhamento de
tutor por meio de perguntas e respostas.
Tutoria: O curso recebe o suporte especializado do professor conteudista, que atua como
tutor, promovendo a interação e acompanhando o rendimento do aluno.
Material Didático: O curso oferece material didático exclusivo e devidamente atualizado,
contemplando aulas em pdf, videoaulas e material complementar.
Público-Alvo: Servidores Federais, Estaduais e Municipais que atuam na supervisão das
compras públicas: auditores, controladores, assessores jurídicos, promotores,
procuradores, delegados e outros servidores. Compradores públicos, gestores e
executores da logística do setor público. Conselhos de políticas públicas, organizações
não governamentais, imprensa e cidadão que queiram atuar na louvável missão de
combate à corrupção em licitações.
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ESTRUTURA DO CURSO
Nome do Curso: Combate à corrupção em licitações públicas
Carga Horária: 60 horas
Objetivos: Fraudes em licitações públicas causam prejuízos diretos à entidade
responsável pelo certame, mas, indiretamente, a sociedade inteira suporta os prejuízos.
A extensão do dano pode ser imensurável.
Os órgãos de controle possuem papel fundamental no campo das medidas preventivas e
detectivas, na incessante luta contra a corrupção.
Além dessa relevante atuação dos órgãos de controle, o enfrentamento da corrupção em
licitações produzirá resultados mais efetivos na medida em que os servidores que atuam
diretamente ou indiretamente no processo se encontrarem adequadamente preparados
para prevenir, detectar e remediar possíveis condutas fraudulentas no certame.
Nesse contexto, o aprimoramento das técnicas de detecção de fraudes pelos auditores,
profissionais do controle interno e externo e servidores em geral é requisito essencial
para subsidiar o combate às condutas irregulares. E sobre isso é que vamos tratar neste
curso.
Conteúdo Programático:
(Continua)
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
MÓDULO I - Noções gerais
Aula
1
Conceituais

–

Bases

Conceito de licitação e fraudes; diferença entre fraude e erro;
condições para ocorrência da fraude e meios de comprovação da
fraude em licitação.
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(Conclusão)
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
MÓDULO II – Tipologias de Fraudes em Licitação
Aula 2 – “Projeto Mágico”

Principais tipologias de fraude; formas de ocorrência de “projeto
mágico”; principais entendimentos da jurisprudência dos tribunais
sobre o tema.

Aula 3 – Edital Restritivo

Definição de edital restritivo; principais cláusulas restritivas
apontadas pela doutrina e jurisprudência dos tribunais; exemplos
reais de situação caracterizadora de fraude.

Aula 4 –
Precária

Publicidade

Conceito de publicidade e sua efetiva aplicação nos processos
licitatórios; situações que caracterizam publicidade precária;
exemplos e casos reais de restrição da competição.

Aula
5:
Julgamento
negligente, conivente ou
deficiente e cartel.

Conceituação da fase externa da licitação, contemplando atos de
habilitação, julgamento, homologação e adjudicação; apresentação
das principais fraudes identificadas na etapa de julgamento da
licitação; definição de cartel e exemplos de indícios que sinalizam
para a sua existência em uma licitação.

Aula
6:
Contratação
Direta Indevida

Definição de contratação direta e formas de ocorrência da fraude;
penalização a entes privados na prática da fraude; entendimentos
jurisprudência sobre o tema.

MÓDULO III - Técnicas de Detecção de Fraudes em Licitação
Aula 7: Técnicas de
Detecção de Fraudes em
Licitação

Principais técnicas utilizadas para detectar fraudes em licitação;
roteiro a ser adotado para evidenciação da fraude; cuidados
necessários para manter as evidências válidas na comprovação das
fraudes; modelos para elaborar um achado de auditoria.
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