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CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PREGOEIROS E EQUIPE
DE APOIO.
O MAIS COMPLETO CURSO DE FORMAÇÃO & APERFEIÇOAMENTO DE
PREGOEIROS
Ensino que vai muito mais além da especialização;
A diferença está no ensino prático com quem já fez e faz.
O QUE VOCÊ VAI APRENDER?
Temas de grandes complexidades previstas na legislação, na jurisprudência e
nas tarefas diárias, conforme o programa completo.
Os participantes devem estar preparados e focados, dado a exigência de leitura, concentração e
compreensão.
POR QUE VOCÊ DEVE PARTICIPAR DESTE CURSO?
Sobre a formação: Porque a lei estabelece como condição para ser um Pregoeiro, a formação em
curso específico.
Sobre o aperfeiçoamento: Porque a legislação, a jurisprudência e a doutrina se modificam em
função do estado de coisas que se observam no desenvolvimento das ações das pessoas.
O que acontece sem o conhecimento necessário e atualizado?
Contratação de empresas despreparadas; contratos rescindidos antes de seus prazos; atas de
registro de preços descumpridas; aplicação inadequada dos direitos da ME e EPP; ausência de
sanções às empresas. Contratações de terceirizações sem segurança jurídica; Falta de habilidade
e conhecimento para entender a planilha de custo. Falta de preparo para revisar os editais e
termos de referencias. Falta de prepara para sanear o processo; execução de tarefas indevidas
aos pregoeiros. Falta de preparo para orientar o planejamento de compras; julgamento irregular
das amostras; decisões recursais equivocadas. Danos aos cofres públicos.

SOBRE O ENSINO E A METODOLOGIA DIDÁTICA:
O tempo total de aula será de 24 horas aulas.
Aulas expositivas teóricas com base na legislação e na doutrina.
Aulas práticas com apresentação de casos reais pelo professor.
Debates a partir da experiência de cada participante.
Estudo das mais recentes jurisprudências do Tribunal de Contas da União.
Indicação de soluções para vários casos reais.
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DETALHES RESUMO DO QUE VOCÊ VAI APRENDER:
Estudo e discussão de mais de 50 Acórdãos do TCU. Estudo contábil para julgar a Habilitação
Financeira. Estudo das competências do Pregoeiro: Coordenar, Decidir & Julgar com certeza
Jurídica.
MAIOR VISÃO JURÍDICA DO TEMA
Saber a organização, autuação e o desenvolvimento do processo administrativo.
Conhecer a legislação do processo administrativo e sua aplicação ao pregão.
Conhecer com detalhes a legislação especifica do pregão e outras legislações que devem ser
observadas nas aquisições e contratações.
Estudar com mais profundidade a jurisprudência do TCU para aplicá-la de forma adequada a cada
caso.
Conhecer os princípios jurídicos que se aplicam ao Pregão e a importância de cada um.
Saber cada procedimento e os ritos do Pregão para conduzir o processo, até a homologação do
processo.
Saber como se analisa, avalia e julga um balanço patrimonial de uma empresa para fazer o
julgamento da habilitação financeira.
Entender a proposta do Sistema de Registro de Preços - SRP, suas regras, vantagens e
desvantagens.
Compreender o que é a Terceirização, as responsabilidades e os riscos que a contratação
apresenta.
Estudar como se faz o julgamento da proposta com base na planilha de custo da terceirização
Saber como orientar nos casos em que o pregão resultar deserto ou fracassado
MAIOR VISÃO DA GESTÃO DO TEMA
Planejamento do pregão
Gestão de Compras
Gestão de estoques
A função do termo de referencia no Pregão
A função da cotação de preços no pregão
O QUE SE ESPERA APÓS O CURSO? Ao final do curso você terá aprendido:
Realizar bons negócios públicos
Processar e julgar o pregão em conformidade com a legislação e a jurisprudência do TCU Saiba
todos os aspectos do pregão para registro de preços;
Saiba identificar as irregularidades nos processos
Saiba identificar insuficiência dos termos de referências e respectivas planilhas de custos
Saiba como julgar o balanço patrimonial da licitante para fins de julgamento da habilitação.
Saiba os procedimentos da fase recursal
BONS ESTUDOS E APROVEITE BEM O TEMPO DE AULA!

