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OFICINA  PRÁTICA PREGÃO ELETRÔNICO 
NO SISTEMA LICITAÇÕES -e DO BANCO DO BRASIL



15 DE MARÇO 09:00h ás 12:00h
14:00h ás 17:00h

Apresentação

A quem se destina

O curso será marcado pela dinamicidade. Seu principal diferencial será a fusão entre teoria aplicada e demon-

stração prática das alterações ocorridas no Sistema LICITAÇÕES-E. Teremos, como objetivo principal, o 

esclarecimento das dúvidas enfrentadas pelos participantes na condução de um pregão eletrônico, após as 

alterações decorrentes do Decreto nº 10.024/19, levando o participante a uma imersão guiada no sistema.

Aos profissionais servidores públicos (municipais, estaduais e federais) que atuam na área de compras, 

licitação e contratos. Fornecedores e demais profissionais que atuem ou pretendam atuar com os pregões 

eletrônicos já que no curso serão abordados os dois ambientes. (pregoeiros e fornecedores)

Metodologia
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 eminentemente prática, com a utilização do sistema licitações-e em 
ambiente de simulação do Pregão Eletrônico; nesta secção, através de uma metodologia totalmente participa-
tiva  e interativa,  ademais, 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/Instru-
tor; 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.



15 DE MARÇO 09:00h ás 12:00h
14:00h ás 17:00h

Conteúdo Programático

SISTEMA DO BANCO DO BRASIL-LICITACOES-E(VISÃO FORNECEDOR)

Utilizando o Licitações-e=> Quem pode participar do Licitações-e=>Como obter a chave e senha de aces-

so=>Como funciona o Licitações-e=> Publicadas=>Propostas abertas=>Em disputas=>Em homologação 

Abertura de Propostas=>Concluídas =>Acesso Identificado=>Pesquisar licitações=>Proposta em acolhimen-

to=>Proposta fechada=>Cadastrar proposta=> Sala de Disputa=> Participar da fase de lances=>Interação 

com o pregoeiro=>Envio de documentos=>Manifestação de Recurso=>Encerramento e acompanhamento da 

sessão.

SISTEMA DO BANCO DO BRASIL-LICITACOES-E(VISÃO GOVERNO)

Acesso Licitações-e – COMPRADOR=>Criar Licitação=>Criar Lote=>Criar Item=>Incluir Edital=>Publicar 

Licitação=>Acolher Propostas=>Abertura de Propostas=>Desclassificar e Reclassificar Propostas=>Disputa 

em Sala Virtual Registro de Lance no Licitações-e=>Disputa Simultânea=>Mensagens do Pregoeiro e do 

Sistema=>Consultas e Alterações=>Encerramento da disputa=>Tratamento Diferenciado ME, EPP e Coopera-

tivas=>Enviar Documentos Pós Disputa Virtual=>Contraproposta=>Detalhar Proposta=>Ata=>Atualizar 

Ata=>Homologar Licitação

 



Palestrante

Saulo David

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 permanente de licitação e presidente da 
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, partici-
pação 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 administrati-
vos e dezenas de consultores e profissionais em licitações.



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$ 750,00 
(setecentos e cinquenta reais) por participante.


