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Apresentação
Depois de vários projetos e de décadas de tramitações, oúltimo projeto da nova Lei de Licitações (PL nº 

4.253/2020) foi sancionado pelo Presidente da República. Agora já é realidade, temos um novo regime de 

contratações públicas substituirá a Lei nº 8.666/1993, a Lei do Pregão e vários dispositivos do RDC. 

Dentre várias alterações trazidas pelo novo diploma legal, destaca-se neste treinamento a figura do 

agente de contratação, que de acordo com a norma, é o agente público ocupante de cargo entre servi-

doresefetivos ou empregados públicos dos quadros da Administração Pública com atribuição de realizar 

as contratações públicas, é ainda objeto do presente treinamento o estudo sobre as principais atuações 

do pregoeiro.

Ademais, há tempos aguardado pela doutrina e profissionais que atuam no dia a dia das licitações, enfim, 

em 23 de setembro de 2019, foi publicado o Decreto nº. 10.024, que regulamenta o pregão eletrônico e o 

uso da dispensa eletrônica no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

O ponto focal deste curso, é o enfoque técnico-prático, ou seja, nada obstante os ensinamentos doutrinári-

os essenciais para o entendimento de uma matéria de tamanha sutileza, mas a apresentação do presente 

treinamento tem a apresentação em linguagem simples e objetiva, o mesmo é realizado segundo metod-

ologia que privilegia a aplicação prática para os alunos através de painéis de debates, verificação de 

casos práticos, SIMULAÇÕES DE SESSÃO PUBLICA, possibilitando aos participantes o conhecimento 

das minúcias que poderão ser vivenciadas no dia a dia dos agentes públicos condutores dos certames.
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Objetivo

A Quem se destina

Metodologia

O presente curso visa capacitar e atualizar os agentes públicos e demais interessados quanto às novidades 

vindouras, sempre ressaltando as diferenças em relação à legislação precedente, para possibilitar a aplicação 

da nova lei às atividades relacionadas às contratações públicas no âmbito da Administração.

Agentes de contratação e suas equipes, pregoeiros e demais agentes públicos das três esferas do poder, 

União, Estados e Municípios responsáveis pela organização e execução dos processos licitatórios e profis-

sionais que atuam ou desejam atuar direta ou indiretamente na comercialização de seus produtos e serviços 

para órgãos públicos. Bem como advogados, administradores, consultores, contadores e demais profission-

ais que queiram atuar na seara das licitações públicas.

Curso Online, que será transmitido em tempo real, com a atualização dos principais normativos que regem à matéria de 

licitações.

A abordagem do curso tem uma ênfase emine ntemente prática, com a utilização do sistema Comprasnet em ambiente de 

simulação do Pregão Eletrônico; nesta secção, através de uma metodologia totalmente participativa  e interativa,  ade-

mais, será realizado o passo a passo de uma simulação de um pregão eletrônico, onde cada participante vai aprender a 

executar o certame, em sua plenitude, sob a orientação do Professor/Instrutor; ao mesmo tempo em que o referido passo 

a passo ocorre, o Instrutor irá mostrando as conexões da parte prática com as inovações da legislação pertinente, sempre 

de forma muito atualizada;

Também serão realizados fóruns de debates, sob a coordenação do Professor/Instrutor, no qual o mesmo responderá, ao 

vivo, às principais dúvidas, expressadas pelos participantes na plataforma utilizada para a apresentação.



Palestrante

Agente Público Federal, Gestor Público,  pós graduado em Licitações e Contratos, Pós graduado em Gestão 
Pública, Trabalha com Licitações há 15 anos, atuando como Membro de Comissão Permanente de Licitações, 
Presidente de Comissão Permanente de Licitações, Pregoeiro Oficial, Membro de Comissão Especial de 
Licitação, Gestor de Contratos e Fiscal de contratos, consultor empresarial na seara de contratações públicas 
e instrutor em diversos cursos de licitações e contratos administrativos, desenvolvendo as seguintes atividades 
como Agente Público:   Elaboração de pesquisa de preço , Elaboração dos editais, Termo de Referência, condu-
tor de grandes certames, atuando ainda na formalização e renovação de contratos administrativos, revisão, 
reajuste e repactuação de preço em contratos administrativos, formalização e gestão em atas de registros de 
preços, processos de aplicação de penalidades, atuando ainda nas funções de chefe da sessão/unidade de 
contratos do hospital Federal da Universidade Federal do Vale do São Francisco, como presidente do comitê 
regimental de contratos. Atualmente exerce a função de chefe do setor/unidade de contratações diretas exer-
cendo atividades de coordenador de dispensa de licitação, cotação eletrônica, inexigibilidade de licitação, 
adesão à ata de registro de preço, pregoeiro e presidente da comissão perm    comissão especial de licitação. 
Atuando na seara de contratações públicas como Consultor Empresarial:  Coleta e análise minudenciada em 
editais em todas as modalidades, Análise e preparação em documentos para certames; análise e preparação 
de toda a parte recursal e também desde simples questionamento do edital à impugnação do mesmo, cadastro 
de empresas em sites  provedores de licitações eletrônicas, participação em certames sagrando-se vencedor 
em licitações para diversas empresa privadas nos mais variados segmentos cujo montante ganho  gira na 
monta de duzentos milhões de reais todas catalogadas. Atuando como Instrutor em diversos cursos de 
Licitações e Contratos, capacitando diversos pregoeiros, membros de comissões permanentes de licitações, 
ordenadores de despesas, gestores e fiscais de contratos administrativos e dezenas de consultores e profis-
sionais em licitações.
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Conteúdo Programático
Quem está vinculado à nova Lei e quando ela entra vigor? Quais leis foram/serão alteradas 
e revogadas? Aplicação concomitante do regime da Lei nº 8.666/1993 ou da nova Lei – Como 
proceder e escolher? 

O agente de contratação e equipe de contratação(Quem é e o que faz)

A Gestão por Competência(Definição do servidor para atuar nas diferentes etapas do ciclo de 
Contratação, O Plano de Capacitação dos Agentes de Contratação)

Responsabilidades dos agentes de contratação 

Da segregação de funções 
     
Defesa dos agentes públicos pela advocacia pública 

As Contratações Diretas 

A fase interna da licitação(Das Modalidades de Licitação (Pregão, Concorrência, Con-
curso; Leilão, Diálogo competitivo-novidade), A novidade da inversão das fases, Modos de 
Disputa, Orçamento Estimado e Sigiloso, Da Divulgação do Edital de Licitação, A Divulgação 
das Licitações – O Portal Nacional de Compras – Obrigatoriedade de Divulgação das Con-
tratações.)

A fase externa(Critérios de julgamento (menor preço, maior desconto, melhor técnica ou 
conteúdo artístico, maior lance, maior retorno econômico (novidade) prova de qualidade 
(novidade), O Julgamento e a (In) Exequibilidade das Propostas, Apresentação das propos-
tas, Direito de Preferência das ME/EPPs, julgamento e habilitação, Fase recursal e 
homologação.)

Conceitos e Características do pregão (Bens e serviços comuns, Padronização, Súmula 257 
do TCU, serviços comuns de engenharia, características do pregão, inversão das fases, negociação, 
renovação da proposta, concentração de atos únicos na sessão, unirrecorribilidade, formas de opera-
cionalização.



Responsáveis pela condução do certame (Pregoeiro, características e exigências, responsabi-
lidade, atribuições, é dever do pregoeiro elaborar e assinar o edital? Princípio da segregação de 
funções, período de investidura, boaspráticas na condução do certame presencial e eletrônico. Equipe 
de apoio e sua designação, atribuições, eventuais hipóteses de responsabilidade da equipe de apoio).

A fase interna da licitação (Artigo 14º do decreto 10.024/2019 Elaboração do estudo técnico pre-
liminar e do termo de referência e aprovação pela autoridade competente, Elaboração do edital conten-
do as seguintes informações: Critérios de julgamento e a aceitação das propostas, Modo de disputa e, 
quando necessário, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances; 
Definição das exigências de habilitação; Sanções aplicáveis).

O Edital e questões especificas (O que é um edital de licitação, funções desempenhadas pelo 
edital, valor máximo e valor referencial no edital, obrigatoriedade ou não da publicação do valor no 
edital, principais posicionamentos jurisprudenciais sobre o tema, Artigo 15º do decreto 10.024/2019, 
analise jurídica no edital)

 A fase externa do pregão (Ordem de acontecimentos da sessão, da publicidade do edital, 
regras para a publicação do edita de acordo com o decreto 10.024/2019, Impugnação ao edital, com-
petência para julgar a impugnação, boas práticas nas questões de impugnação ao edital, prazo para 
impugnações e respostas ás impugnações,  efeitos da impugnação, pedidos de esclarecimentos, 
prazos de pedidos e respostas aos esclarecimentos, efeitos vinculantes aos pedidos, manifestação do 
TCU sobre os pedidos de esclarecimentos. Regras de preferência e tratamento diferenciado insculpi-
dos na LC 123/2006 ,Lc 147/2014, Lc 155/2016 e decreto 8.538/2015, repercussão na fase  de julga-
mento das propostas “ empate ficto”, repercussão na fase de habilitação, outros benefícios previstos, 
manifestação do TCU sobre diligencias para a comprovação dos benefícios. Habilitação na licitação, 
habilitação Juridica, habilitação técnica, habilitação econômico-financeira)

Recurso administrativo Prazo para a manifestação da intenção do recurso, prazo para a apresen-
tação das razoes recursais, prazo para a apresentação da contra razão, da classificação final do recur-
so, efeitos do recurso, requisitos de admissibilidade, principais manifestações do TCU sobre os requisit-
os de admissibilidade, boas práticas na condução do recurso administrativo, decadência do direito 
recursal, decisão do recurso.
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Alterações do decreto 10.024/2019(Estrutura da norma, Aplicabilidade às estatais, Transferên-

cias voluntárias da  União, Adoção do Sicaf em sede de  transferências voluntárias, 

Desenvolvimento sustentável, Estudo técnico preliminar, Complementação do rol de  docu-

mentos, envio da habilitação concomitante com a proposta, Prazo para envio de proposta e  documen-

tos complementares, Modos de disputa, aberto, aberto e fechado, intervalo mínimo de lances monetário 

ou percentual, Documentação de empresa estrangeira, Classificação e desempate, Sanção  a  

cadastro  de reserva de ARP, Dispensa eletrônica expansão  da cotação eletrônica e a portaria 

306/2001, as demais alterações serão estudadas no decorrer dos módulos.

Ata de Registro de Preço

Principais alterações sobre o sistema do registro de preços tais como: o uso de registro de preço para 

obras (art. 81, § 5º); b) a possibilidade de vigência da ata por até dois anos (art. 83); c) e admitir o SRP 

para hipóteses de contratação direta (§ 6º do art. 81). Ata de registro de preços: conceito, natureza 

jurídica, conteúdo, formalização e assinatura. => Recusa do primeiro classificado em assinar a ata de 

Registro de preços=>Assinatura da ata concomitante por mais de um fornecedor=>Alteração da ata de 

registro de preços=>Revisão da ata de registro de preços=>Reajuste e repactuação dos preços regis-

trados=>Cancelamento dos preços registrados=>Adesão à ata de registro de preços: limites, procedi-

mento, adesão por entidades de esferas federativas distintas, prazo para o aderente contratar, possibili-

dade do aderente penalizar o fornecedor ou prestador. => Aditivos a ata de registro de preços
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DO SISTEMA COMPRASGOVERNAMENTAIS/COMPRASNET

Visão Fornecedor

Consulta a pregões agendados, em andamento; e realizados=> Consulta às atas dos pregões=> Aviso 

de licitação=>Captação/Coleta de editais=> Consulta de vigência de ata de registro de preço=> 

Cotação eletrônica=>   Envio,  consulta,  alteração  e  exclusão  de  propostas=>Visualização de impug-

nações, esclarecimentos e avisos=>Etapa de lances=>Procedimentos e negociações   no   pregão   

eletrônico=>   Acompanhamento   de  aceitação,   habilitação e  admissibilidade=> Registro da intenção 

de recurso. => Encerramento da sessão pública e consulta à Ata => Recursos e contrarrazões – Acom-

panhamento => Visualização das telas ambiente pregoeiro e fornecedor

Visão Governo

Acesso ao sistema=> Credenciamento ao sistema=> Inclusão e Consulta a Intenção  de  Registro  de  

Preço-IRP=>catmat e catser =>Inclusão do aviso de licitação e agendamento do pregão eletrônico=> 

Transferência do edital=>  Cadastrar equipe de apoio=>Alterar membros da equipe de apoio=>Vincular 

equipe do pregão=> Incluir impugnações/Esclarecimentos e Avisos=>Sessão Pública do pregão 

eletrônico: Analise de proposta/Fases de Lances/Visualizando propostas/Declarações/Consultar 

Declaração ME/EPP/Cooperativa por pregão/Suspensão do pregão/Reabrir pregão/Aceitar propos-

tas/Chat/ Habilitar fornecedor/Juízo de admissibilidade/Encerramento da sessão pública=> Adjudi-

cação=> Homologação=> Cadastro Reserva.

SICAF 100% Digital (Visão Fornecedor e Visão Governo atualizado pela IN 03/2018)

Módulos:I- Credenciamento, II- Habilitação Jurídica, III- Regularidade Fiscal Federal,

IV- Regularidade: Fiscal Estadual/Municipal, V- Qualificação Técnica, VI- Qualificação Econômica 

Financeira, Consulta parametrizada e Registro de penalidades.
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Incluso

Conteúdo Expositivo no formato PDF e Apostila ao inscrito, enviados por meios eletrônicos.

• Participação em Grupo de WhatsApp, para todos os inscritos que autorizarem.

• Acesso à plataforma virtual de ensino, com exibição de conteúdos durante o evento.

• Interação entre professor e aluno inscrito, no chat do treinamento.

• Certificado digital pela participação, disponível em nosso site por tempo indeterminado.

www.silp.com.br
contato@silp.com.br

(41) 99151-5088 |  (41) 3527-7635

Investimento
R$ 1.390,00 
(hum mil trezentos e noventa reais) por participante.
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