
  

(02 SIMULAÇÕES DE PREGÕES  
MODO DE DISPUTA ABERTO E 

MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO)100% ONLINE

OFICINA DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PREGÃO
 ELETRÔNICO PELO COMPRASNET

COM PREGÃO EXPRESS LEI 13.979/2020 E MP 926

29 E 30 DE JUNHO DE 2020
19:00h ás 22:00h
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APRESENTAÇÃO
O curso será marcado pela dinamicidade. Seu principal diferencial será a fusão entre teoria aplicada e demonstração 
prática das alterações ocorridas no Sistema COMPRASNET.
Teremos, como objetivo principal, o esclarecimento das dúvidas enfrentadas pelos participantes na condução de um 
pregão eletrônico, seja ele pelo Sistema de Registro de Preços, pelo modo tradicional ou pelo modo específico para o 
enfrentamento da Covid-19, após as alterações decorrentes do Decreto nº 10.024/19 e da Lei nº13.979/20 (Pregão 
Express)
Proporcionaremos uma ampla visão das mudanças realizadas no COMPRASNET, levando o participante a uma 
imersão guiada no sistema.

METODOLOGIA
Curso Online, que será transmitido em tempo real, com a Atualização dos  Pregoeiros no Decreto Federal 10.024/19,  
do Pregão Eletrônico e da cotação eletrônica.
A abordagem do curso tem uma ênfase eminentemente prática, com a utilização do sistema Comprasnet em ambiente 
de simulação do Pregão Eletrônico; nesta secção, através de uma metologia totalmente participativa  e interativa,  será 
realizado um passo a passo do Pregão, na modalidade eletrônica, 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;
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OBJETIVO
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 pelo comprasnet já que no curso serão abordados os dois ambien-
tes. (pregoeiros e fornecedores)

MODULO I
DO SISTEMA COMPRASGOVERNAMENTAIS

 Visão Fornecedor

Como fazer o cadastramento no comprasnet=> 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 impugnações, 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 – Acompanhamento => Visualização das telas ambiente pregoeiro e fornecedor=> 
informações sobre as principais reduções nos prazos de operacionalização alterados pela medida provisória 826.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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MODULO II
Visão Governo
Orientações de como fazer o cadastramento do órgão no comprasnet=> 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 propostas/Chat/ Habilitar fornecedor/Juízo de admissibilidade/Encerramento da sessão pública=> Adjudicação=> 
Homologação=> Cadastro Reserva=> informações sobre as principais reduções nos prazos de operacionalização alterados pela 
medida provisória 826.

MODULO III

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

HAVERÁ SIMULAÇÃO DE UM PREGÃO ELETRÔNICO EM TODAS AS ETAPAS NOS TRÊS AMBIENTES (FORNECEDOR, PREGO-
EIRO E AUTORIDADE COMPETENTE), IMPERDÍVEL!!!
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Saulo David
Agente Público Federal, Gestor Público,  pós graduado em Licitações e Contratos, Pós graduado em Gestão Pública, 
Trabalha com Licitações há mais de 10 anos, atuando como Membro de Comissão Permanente de Licitações, Presiden-
te 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, condutor de grandes certames, atuando ainda na 
formalização e renovação de contratos administrativos, revisão, reajuste e repactuação de preço em contratos adminis-
trativos, 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 exercendo atividades de coordenador de dispensa de licitação, cotação eletrônica, inexigibili-
dade 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 impug-
nação 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 mais de cento e cinquenta milhões de reais todas catalogadas. Atuando como Instrutor em 
diversos cursos de Licitações e Contratos no país, capacitando diversos pregoeiros, membros de comissões permanen-
tes de licitações, ordenadores de despesas, gestores e fiscais de contratos administrativos e dezenas de consultores e 
profissionais em licitações.

PALESTRANTE
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Investimento:
R$ 490,00(Quatrocentos e noventa reais)

(41) 3527-7635 | (41) 98832 -1288
 

contato@silp.com.br

www.silp.com.br

Forma de pagamento

Santander
Agência: 1236
Conta Corrente: 000130012694
SP-Sistema Integrado de 
Licitações Públicas Eirele-ME
CNPJ: 28.787.023/0001-07

Banco do Brasil
Agência: 1458-3
Conta Corrente: 29.704-6
SP-Sistema Integrado de 
Licitações Públicas Eirele-ME
CNPJ: 28.787.023/0001-07


