
      

 

 

 

Gestão de Contratos 

 

Licitações 

 

 

Negociação de Contratos 

 

Resolução de Disputas Comerciais 

Realizações em 2020 

Estabelecer a gestão de contratos 
pós e pré-contrato para um 
grande fornecedor no ramo de 
transporte; 

Apoiar as reclamações e a gestão 
de contratos de uma importante 
empresa europeia de engenharia 
ativa no Oriente Médio e na África; 

Elaborar a estrutura e o conteúdo 
de um contrato "FIDIC 2017 
Yellow Book" para um projeto de 
hidrogênio verde; 

Formar os estudantes de 
Gerenciamento Estratégico de 
Suprimentos de uma conceituada 
universidade (business school) 
sobre os desafios no lançamento 
de projetos de energia renovável; 

Adaptar um sistema de pontuação 
de risco contratual para um 
empreiteiro; 

Fornecer formações sobre 
negociação de contratos, 
gerenciamento de contratos e 
sobre desenvolvimento de 
negócios internacionais para 
profissionais (treinamento online 
ao vivo) e estudantes de gestão; 

Obter a certificação francesa 
"QUALIOPI" para a qualidade dos 
programas de treinamento da 
AfiTaC; 

Gerenciar disputas relacionadas às 
consequências da covid-19 para 
empreiteiros e donos da obra; 

Interagir com CIArb, 
IACCM/WC&C e DRBF em relação 
à resolução de disputas. 

 

 

Para VOCÊ em 2021 

O que a AfiTaC pode fazer para 
apoiar sua busca de excelência em 
2021? 

 

Estabelecer e/ou melhorar as suas 
atividades de Gestão de 
Contratos: formação + 
implementação + reclamações 

 

Apoiar os seus esforços 
comerciais: desenvolvimento de 
negócios + licitação + negociação 
de contratos 

 

Auditar os cadernos de encargos e 
os seus contratos 

Estabelecer processos de análise 
de riscos dos contratos 

Estabelecer e/ou participar nos 
seus Conselhos de Risco 

 

Treinar sua equipe de projeto em 
técnicas de negociação (equipe 
comercial ou de execução do 
projeto): Harvard, negociação 
multicultural, estudos de caso ... 

Apoiar suas negociações 
diretamente 

 

Estar Disponível para ser nomeado 
como “Dispute Adjudicator” 
(FIDIC DAAB) ou Árbitro 

 

Informar através de nosso blog 

Transformar a Gestão de Contratos e dos Riscos em Resultados Negociados 

 

M info@afitac.com 

T  +33 6 75 11 09 83 
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