Seminários Celc – 24 Anos
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Em março de 1982, o CELC iniciou suas atividades. Nestes 24 anos, realizou centenas
de Seminários, com participantes advindos de todos os pontos do País.
Nossa preocupação sempre foi – e continua a ser – enfocar os temas de licitações e
contratos sob a ótica técnica, sem que isso signifique o abandono dos conceitos, cujo
domínio é da maior relevância prática. Desenvolvemos um trabalho interdisciplinar,
contemplando não apenas o aspecto jurídico, mas também o administrativo, o
econômico e o financeiro. Temos consciência da importância da especialização, mas
dentro de uma visão abrangente das várias funções exercidas na organização moderna
– pública ou privada – em que o trabalho é cada vez mais realizado em equipes
multifuncionais.
Víamos – e continuamos a ver – a contratação como um processo, abrangendo as
etapas de planejamento, licitação, formação do vínculo contratual e execução do
contrato. Em uma época em que pouco eram debatidos os complexos problemas da
licitação, já realizávamos seminários não apenas sobre licitações, mas também sobre
elaboração e administração de contratos. Em suma: sempre buscamos despertar a
atenção para o fato de que além do enfoque interdisciplinar era indispensável integrar,
em um processo, atividades aparentemente estanques, realçando sobretudo a
importância do planejamento e da administração do contrato para o êxito da
contratação.
Atravessamos crises econômicas, picos de inflação, congelamentos de preços que
tiveram profundas repercussões nas licitações e nos contratos, insegurança jurídica
decorrente sobretudo da edição e reedições sucessivas de medidas provisórias a partir
de 1988, enfim, enfrentamos dificuldades que tornaram freqüentemente difícil a
sobrevivência de uma pequena empresa privada, independente, voltada para a
divulgação do conhecimento técnico.
Mas sobrevivemos, contribuindo de alguma maneira, dentro de nossas possibilidades e
limitações, para o aprimoramento profissional daqueles que, tanto na Administração
Pública quanto na iniciativa privada, atuam na área de licitações e contratos, bem como
para a harmonização do interesse público com os interesses juridicamente protegidos

das empresas privadas contratadas. Transmitimos informação e conhecimento,
debatemos idéias, trocamos experiências. Ensinamos, e também muito aprendemos
com os expositores que nos honraram com sua participação, assim como com os
milhares de participantes que tivemos o prazer de conhecer.
Voltamos, hoje, nossa vista para o caminho que percorremos. Mas somente para
perceber que ele continua, e que o desafio está sendo permanentemente renovado.
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