
O Decreto nº 10.024/19 trouxe importantes alterações ao sistema de compras públicas,
criando,  inclusive, a modalidade de dispensa eletrônica. São muitas dúvidas sobre como
interpretar e aplicar essas novidades, e várias demandas precisam ser atendidas com
urgência. Esta capacitação permitirá ao aluno: Operar os sistemas de pregão eletrônico
assim como: Realizar, via sistema: Cotação Eletrônica, Publicação de Aviso na Internet,
Sessão Pública do Pregão Eletrônico, Eventos de Licitação (suspensão, adiamento,
revogação, anulação etc), adjudicação, recursos e homologação. 
Ao final do curso o aluno já terá condições de proceder a instrução de todas as fases do
processo de compras através da modalidade pregão presencial e eletrônica, inclusive com
a elaboração de peças que compõem o processo tais como edital, contrato, pareceres e
outras que se fizerem necesssárias de acordo com o previsnto na Lei 14.133/2021 e no 
 Decreto 10.024/2019.
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Pregoeiros e membros de equipes de apoio, membros de comissões de licitação,
assessores e procuradores jurídicos, advogados, auditores, fiscais e gestor es de contratos,
profissionais do departamento de compras e de controles interno e externo e demais
agentes envolvidos nos procedimentos de compras .

AO FINAL DA OFICINA OS PARTICIPANTES ESTARÃO APTOS À: 

Compreender aspectos fundamentais do procedimento dos pregões eletrônicos e
presencial de acordo com o Decreto nº 10.024/2019 e com a Lei 14.133/2021.

Analisar o edital para verificar se todos os requisitos necessários à realização do
Pregão foram cumpridos; Publicar o Edital do Pregão via sistema; 

Responder impugnações e esclarecimentos; (suspender a sessão, se for o caso)
Conduzir a Sessão do Pregão; Analisar propostas, adjudicar e homologar o certame.

Destaques

Cert i f i cado de
Capac i tação

Apost i la  do  
Curso  em PDF

Plantão Tira-dúvidas com
os Professores do Evento

Dec i sões  e  Acórdãos
dos  T r ibuna i s

Formato do Curso
Treinamentos em formato de oficina com resolução de problemas; orientação
individualizada; Análise e solução das situações que interferem na condução do
processo.

Público Alvo



Nossos Monitores

Professora Especialista Advogada e Pregoeira MBA - Licitações e
Contratos Pós Graduada em  Compras Públicas Municipais Auditoria
Governamental dos Municípios Assessoria Pública Municipal

Sara  Fleury

Auditor do TCE/MA, Mestrando em Direito (Law Economics) foi
Professor/Instrutor da ESMP, é professor Escola Superior de Controle
Externo, EGM/FAMEM, foi Professor dos Cursos de Graduação de Ciências
Contábeis, Direito e Administração e da Pós-graduação em Gestão pública
e Auditoria, atualmente, é instrutor do Instituto Estratégia. É membro efetivo
do Instituto Maranhense de Direito Administrativo – IMDAM, instrutor e
Palestrante nas áreas de Licitações, Contratos e Convênios, Auditoria,
Licitações Sustentáveis e, Formação do Controle Interno. No TCEMA foi
Coordenador da equipe especial de auditoria de gestão, Gestor do Núcleo
de Acompanhamento da Gestão Fiscal, Gestor Adjunto da Unidade Técnica
de Fiscalização, Gestor do Núcleo de Auditoria Operacional.

Jorge Lobo



Apresentação das funcionalidades do Sistema de pregão eletrônico; sistema comprasnet e

demais sistemas existentes no mercado; Cadastrando meu primeiro pregão; Publicando o aviso;

Disponibilizando o edital; Respondendo impugnações e esclarecimentos; Suspendendo o pregão;

Realizando a sessão do pregão; Análise das propostas e habilitação; Recebendo e analisando

recursos; Encerrando o pregão; Adjudicando o pregão; Homologando o pregão; Operação do

Sistema, Resolução de Atividades e Revisão; Execução do cadastramento de pregões; Realização

da abertura e julgamento de propostas; habilitação do vencedor; adjudicação do vencedor;

Auxílio ao Ordenador de despesas no momento da homologação. Tutorial do sistema no formato

POP (Procedimento Operacional Padrão)

Agenda
MÓDULO i: PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO NA NLLC

Noções  gera i s  sobre  l i c i tações  e  cont ra tações  púb l icas ;  Reg ime ju r íd ico-
admin i s t ra t i vo ;  Aná l i se  da  moda l idade P regão na  Le i  14 . 133/2021  e  no  novo
Decreto  n º  10 .024/2019  (  P regão E le t rôn ico) ;  Os  agentes  de  cont ra tação na  nova
le i  de  l i c i tações :  o  p regoe i ro  –  o  agente  de  cont ra tação na  moda l idade p regão;  a
ges tão  por  competênc ia  –  def in ição  do  se rv idor  para  atuar  nas  d i fe rentes  e tapas
do c ic lo  de  cont ra tação.

Estudos Técnicos Preliminares, Termo de Referência, Projetos Básico e outros Projetos; Os critérios
de julgamento – destaque para o maior retorno econômico – a contratação;   Orçamento
estimado e sigiloso – disposições sobre a pesquisa de mercado; O julgamento e a (in)
exequibilidade das propostas; As Garantias – Disposições Específicas sobre o Seguro-Garantia; 
 A divulgação: o portal nacional de compras públicas – obrigatoriedade de divulgação das
contratações;

 A duração dos contratos – a vigência de contratos de serviços e fornecimento continuados; As
prerrogativas da administração pública – as alterações contratuais; A extinção dos contratos –
casos de rescisão; Os meios alternativos de solução de controvérsias – a conciliação, a
mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem; As regras sobre a aplicação das
sanções – declaração de inidoneidade e impedimento de licitar e contratar; A vigência da nova
lei de licitações e das leis n.º 8.666/93, n.º 10.520/02 e n.º 12.462/2011.

MÓDULO iI:  Pregão: Instrução Processual e detalhamento da Tramitação

MÓDULO iV:  OPERANDO O SISTEMA DE Pregão ELETRÔNICO 

MÓDULO III:  CONTRATOS



Investimento
Inscrição: R$ 2.450,00 por participante

Benefícios

Digital

Decisões e Acórdãos
dos Tribunais

Plantão tira-dúvidas
com os professores

KIT PROTEÇÃO

Máscaras
Descartáveis Álcool

Gel 70% 

Pagamento
O pagamento das inscrições deverá ser efetuado em nome de
ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, CNPJ
39.972.842/0001-40, na seguinte conta bancária: Caixa
Econômica Federal – Ag. 3958 0003 c/c 00003617-1

Pague com Pix
 
 
 
 
 
 

Chave Pix

39972842000140Condições Gerais.
1. O certificado será emitido e enviado em até 02 dias após a última aula online (webinário). 2. Para emissão do
certificado será verificada a frequência de no mínimo 75% de participação pelo acesso de login e senha
individualizados no sistema por inscrição/aluno; 3. Após a confirmação do pagamento o inscrito receberá uma senha
individual e não compartilhável de acesso à sala virtual com direito a um único acesso por aula; 4. É vedada a captação
de som ou imagem das aulas, bem como o seu compartilhamento por qualquer meio ou mídia; 5. O Instituto Estratégia
reserva-se o direito de cancelar unilateralmente a realização do curso ou, ainda, reagendar data/horários de
realização, comprometendo-se a informar antecipadamente os inscritos, o que não caracterizará infração administrativa
ou civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou reparação (material e moral); 6. Para inscrição por empenho
solicitar dados bancários e documentação pelo e-mail: estrategia.inst@gmail.com

Informações e Inscrições

(98) 8245-5107

estrategia.inst@gmail.com

www.institutoestrategia.com.br

redes sociais

instituto estrategia

@instituto_estrategia

(98) 3012-8526


