CURSO ONLINE 100% AO VIVO

FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO
E PREGOEIRO DE ACORDO COM A NOVA LEI
DE LICITAÇÃO, COM PRÁTICA NO SISTEMA
COMPRAS.GOV.BR (COMPRASNET) E PNCP
 03 e 05 de agosto de 2022

 8:30 às 15:30

Apresentação
O presente curso foi elaborado a partir das atualizações promovidas pelo Decreto 10.024/2019, que
regulamenta no âmbito federal a modalidade Pregão na forma eletrônica, já com as inovações contidas
na Lei n.º 14.133/2021 (nova lei de licitações e contratos).
O surgimento de um novo regime jurídico das licitações e contratos certamente provoca apreensão e
insegurança naqueles que têm como atribuição legal conduzir o processo de contratação pública,
sobretudo porque sobre seus atos e decisões recaem responsabilidades pela correta gestão dos
recursos públicos.
Por essa razão, a permanente capacitação dos agentes públicos envolvidos no processo de contratação
administrativa constitui a única forma eﬁcaz de prevenir falhas ou erros, bem como oferece aos
responsáveis subsídios técnicos necessários para a realização das suas diversas funções.
Apesar de ainda estar passando por um processo de maturação, ou seja, de compreensão das suas
regras, a nova lei de licitações não deixa dúvida alguma quanto ao protagonismo que o pregão
eletrônico desempenhará nesse novo regime. É que a partir das regras presentes na lei n.º 14.133/21 é
possível perceber claramente que o legislador procurou priorizar o modelo operacional aplicável ao
pregão, estendendo-o inclusive para a concorrência.
Portanto, torna-se imprescindível saber como o pregão eletrônico está estruturado, especialmente no
que se refere às suas principais características, para, em seguida, projetar as mudanças decorrentes da
nova lei.
O curso tem um caráter eminentemente prático, com explicações dos assuntos a partir de problemas
reais, trazendo o aluno sempre para uma perspectiva do dia a dia de quem trabalha na área. Para tanto,
serão feitas simulações na plataforma de compras do governo federal, apresentando detalhadamente
os procedimentos relativos à realização de um pregão eletrônico, desde a fase de cadastramento da
licitação até a sua homologação.
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Além disso, é importante registrar que as abordagens são feitas na perspectiva do governo, mas
também são apresentadas as visões dos fornecedores, reduzindo a assimetria de informações entre as
partes envolvidas no pregão. Assim, o pregoeiro será capaz de tomar decisões a partir do conhecimento
efetivo daquilo que o fornecedor pratica nesta condição.

Objetivos
Inserir o participante no contexto das licitações públicas, por meio de exposição teórica acompanhada
sempre de exemplos práticos aplicáveis ao dia a dia de quem atua na área de licitações e contratos.
Ao ﬁnal do curso, o participante estará apto a conduzir um Pregão eletrônico no sistema Compras.gov.br
(antigo Comprasnet), adotando todos os procedimentos necessários à divulgação do certame e à
realização da sessão pública, com destaque para a operacionalização de atos relacionados à
prevenção ou correção dos problemas mais frequentes ocorridos durante o pregão.
Além do conhecimento prático, o aluno também será capaz de analisar as regras presentes no edital
de licitação, compreendendo adequadamente todos os requisitos ﬁxados no documento como, por
exemplo, exigências de habilitação, condições de participação, regime preferencial para as pequenas
empresas, formas de apresentação da proposta, dentre outros assuntos.

Professor
Evaldo Araújo Ramos
Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União em Brasília, onde
já atuou como Diretor de Licitações, pregoeiro, leiloeiro e presidente de comissões
especiais de licitação. Pós-graduado em Licitações e Contratos, bacharel em Direito
e Administração de Empresas. Colaborador do Instituto Serzedello Corrêa, unidade
do TCU responsável pelas ações de capacitação do órgão, e também da Escola
Nacional de Administração Pública (ENAP), onde ministra o curso de Fundamentos
de Pregão Eletrônico. Já ministrou diversos cursos de formação e capacitação de
pregoeiros pelo Brasil. Atuou como Analista de Finanças e Controle da
Controladoria-Geral da União, na área de Correição.
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Conteúdo programático
1. Pregão Eletrônico de acordo com a Nova Lei de Licitações e Contratos
a. Principais características da modalidade
b. Aplicabilidade do pregão
c. Serviço comum e especial de engenharia
d. Rito procedimental do pregão na lei n.º 14.133/21
e. Principais diferenças entre o pregão e a concorrência
f. Critérios de julgamento compatíveis com a modalidade
g. Os modos de disputa admitidos na nova lei para o pregão
h. Responsável pela condução do pregão (agente de contratação)
i. Prazos para publicação do aviso de abertura
j. Divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP
k. Impugnações e pedidos de esclarecimentos
2. Julgamento e Habilitação no Pregão
a. Quais as cautelas que o pregoeiro/agente de contratação deverá adotar durante a análise das
propostas
b. Existe um limite mínimo de preços para ﬁns de aferição da exequibilidade da proposta? Qual
procedimento recomendável diante de indícios de inexequibilidade do preço?
c. Vantagens e desvantagens do modo de disputa aberto e do aberto/fechado
d. A exclusão de lances durante a etapa competitiva como mecanismo de prevenção de danos à
justa competição no certame
e. Dever de comunicação do pregoeiro durante todo o procedimento por meio do chat
f. A aplicação do princípio do formalismo moderado durante o exame das propostas
g. Apresentação posterior dos documentos de habilitação
h. Categorias de habilitação: jurídica, ﬁscal, técnica e econômica. Necessidade e cabimento de cada
uma delas.
i. Diferença entre capacidade técnico-operacional e técnicoproﬁssional
j. Uso do poder-dever de diligência para sanar dúvidas relacionadas à habilitação
k. Jurisprudência do TCU sobre habilitação técnica: parcela de maior relevância e valor signiﬁcativo
do objeto
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3. Etapa Recursal e encerramento da Licitação
a. Declaração do vencedor e abertura de prazo para registro de eventuais intenções recursais
b. Juízo de admissibilidade da intenção e vedação à análise pelo pregoeiro/agente de contratação
do mérito recursal
c. Procedimento recursal no pregão de acordo com a nova lei de licitações e contratos e diferenças
em relação ao disposto no decreto federal n.º 10.024/19
d. A ausência de envio das razões recursais como direito disponível do licitante
e. Procedência do recurso e correção dos atos/decisões considerados irregulares
f. O encerramento da licitação:
i. Adjudicação
ii. Homologação
iii. Restituição do processo para sanar erros/falhas
iv. Revogação
v. Anulação
4. O Regime Favorecido conferido às micro e pequenas empresas
a. Critério para enquadramento como ME ou EPP
b. Diferença entre regimes tributários e porte da empresa
c. Hipóteses legais que acarretam inaptidão para usufruto do regime diferenciado
d. A recepção com ressalvas ao regime diferenciado pela nova lei de licitações e contratos (valor
estimado ou valor total dos contratos superior ao limite para enquadramento como EPP)
e. Espécies de benefícios concedidos pelo Estatuto das Micro e Pequenas Empresas:
i. Empate ﬁcto na etapa de julgamento das propostas
ii. Prazo para regularidade ﬁscal e trabalhista especial
iii. Licitação exclusiva para ME/EPP
iv. Exigência de subcontratação de ME/EPP nos casos de obras e serviços
v. Reserva de parte (cota de até 25%) do objeto para disputa exclusiva por ME/EPP no caso de
fornecimento de bens
f. Inaplicabilidade da licitação exclusiva e da cota de até 25%
g. Declaração falsa e consequências jurídicas de acordo com o TCU
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5. Sanções Administrativas de acordo com o regime da lei 10.520/02 e 14.133/21
a. Comportamentos passíveis de apuração e eventual sanção administrativa
b. Espécies de sanção: multa, advertência, suspensão temporária, impedimento e inidoneidade
c. Processo de apuração: atos, prazos e responsáveis pela condução
d. Efeitos de cada uma das sanções de acordo com o TCU e o STJ
e. Prescrição da pretensão punitiva da administração
f. Condições exigidas na nova lei de licitações para a reabilitação da empresa punida
g. Teoria da desconsideração da personalidade jurídica (ocorrência impeditiva indireta)
6. Dispensa de licitação em razão do valor
a. Os novos limites para contratação direta ﬁxados pela lei n.º 14.133/21
b. Diferenças entre cotação eletrônica e dispensa eletrônica
c. Responsabilidade pela instrução do processo de contratação direta
d. Critério para deﬁnição de atividade da mesma natureza para ﬁns de aplicabilidade dos novos
limites
e. Princípio do parcelamento versus fracionamento ilegal de despesa
7. Exercícios práticos em pregão eletrônico (simulação no sistema compras.gov.br)
a. Cadastramento da licitação na plataforma eletrônica
i. Módulo divulgação de compras
ii. Módulo Intenção de Registro de Preços
b. Inclusão de eventos da licitação: adiamento, alteração, retiﬁcação, suspensão, anulação e
revogação.
c. Envio da proposta e, se for o caso, dos documentos de habilitação pelas licitantes
d. Sessão Pública: modo aberto e aberto/fechado
e. Julgamento e habilitação
f. Fase recursal e encerramento da licitação
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Programação geral

Data:
03 e 05 de agosto
de 2022

Horário:
das 8:30 às 15:30
(horário de Brasília)

Carga horária:
12 horas de
capacitação online

Reprise:
Possibilidade de rever
as aulas gravadas

Investimento
Plano individual
R$ 2.390,00 por pessoa

Conheça nossos planos diferenciados para maior
número de acessos entrando em contato conosco.

Pagamento
O respectivo pagamento será realizado em nome de
INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA
CNPJ nº: 23.880.650/0001-74

Santander
Agência: 0950
C/C: 13000843-3

Banco do Brasil
Agência: 3275-1
C/C: 22856-7

PagSeguro
Possibilidade de
parcelamento em até 10x

** Condições: O cancelamento da inscrição por parte do participante deverá ser realizado em no máximo 05 dias úteis antes da data de realização do curso online, sendo que
após este prazo deverá haver a substituição do aluno ou solicitação de crédito no valor da inscrição para utilização posterior. Por motivos operacionais ou por falta de quórum,
a Inove Soluções em Capacitação reserva-se ao direito de adiar, alterar a programação ou o palestrante, sem aviso prévio, por questões e razões de ordem superveniente. A
inscrição será conﬁrmada mediante envio da nota de empenho, ordem de serviço, autorização, depósito ou outra forma de comprovação do pagamento.
Cada link/senha de acesso à sala de aula virtual é exclusivo do aluno participante - não poderá ser compartilhado com terceiros. Também ﬁca proibida a captação de som e
imagens da aula e seu compartilhamento por quaisquer meios ou mídias.
** Requisitos para uma boa experiência com o curso: - Computador: Processador i3 - 3Ghz - Memória: 4GB RAM - Browser: Chrome ou Internet Explorer - Banda larga: 3 Mega conexão via cabo (preferencialmente) ou wi-ﬁ.
A Inove Soluções em Capacitação não se responsabiliza por falhas e problemas de conexão dos equipamentos utilizados pelo usuário.
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