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TCESP oferece curso sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos

A Controladoria Interna do Centro Paula Souza participou do 

curso ministrado pelo TCESP no último mês. O objetivo do 

curso é abordar os principais pontos da nova Lei de Licitações 

e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/21) para a 

perspectiva dos gestores públicos. 

O conteúdo foi dividido em cinco encontros online e clicando 

sobre cada tema, você poderá conferir na integra cada aula:
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A Controladoria Interna do CPS acaba de disponibilizar mais um podcast 

com um tema exclusivo que foi tratado de forma leve e descritiva em uma 

entrevista sobre Ferramentas adequadas na comunicação corporativa. É 

possível conferir em nossa página ocial do site da CI e também na 

plataforma do Youtube.
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Ferramentas adequadas na comunicação corporativa 

Conra e compartilhe!

Como manter o engajamento no trabalho remoto?

O engajamento pode ser compreendido como o alto desempenho que 

favorece a satisfação pessoal do prossional, de modo que por estar 

engajado, este apresente maior proatividade, dedicação e resultados 

produtivos e positivos no trabalho. O fato é que esse ambiente prossional, 

para muitos, hoje...

Tomada de decisões para custos, despesas e investimentos

Para poder analisar os seus gastos, a instituição pública precisa 

conhecê-los em profundidade, bem como, suas características e 

particularidades. Somando-se a isso, a decisão  assertiva na redução de 

gastos, sem perder de vista à qualidade dos serviços oferecidos à 

sociedade é o...

Temos acompanhado a aceleração da campanha de vacinação e muito em breve, os braços 

imunizados proporcionarão os abraços tão aguardados.   #Foco na saúde

controladoriainforma@cps.sp.gov.br | www.ci.cps.sp.gov.br
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Sociedade imunizada

1. Vigência, âmbito de aplicação e as novas denições da Lei nº 14.133/2021 

5. O controle das licitações e dos contratos/ sanções administrativas.

4. Os contratos de colaboração

3. A mutabilidade contratual nos distintos regimes de contratação

2. A preparação da licitação e dos contratos 

Fiquem atentos à 
recomendação publicada em 

17 de junho de 2021

Comunicado SDG nº 31/2021

Leia mais...

Leia mais

https://ci.cps.sp.gov.br/podcast-controle-na-escuta/
https://www.youtube.com/watch?v=Pewuozu0zf4
https://www.youtube.com/watch?v=lCxKgxZisTw&t=1836s
https://www.youtube.com/watch?v=RSFotp0Q3Kk&t=3303s
https://www.youtube.com/watch?v=mqHBIsQtZyc&t=1495s
https://www.youtube.com/watch?v=-vDxtpsO2Rg&t=685s
https://www.tce.sp.gov.br/legislacao/comunicado/nova-lei-licitacoes
https://ci.cps.sp.gov.br/informativos-da-ci/como-manter-o-engajamento-no-trabalho-remoto/
https://ci.cps.sp.gov.br/informativos-da-ci/tomada-de-decisao-para-custos-despesas-e-investimentos/
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