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CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PREGOEIROS E EQUIPE DE
APOIO
O QUE VOCÊ VAI APRENDER
Estudo avançado da lei do Pregão, principais aspectos da lei 8.666/93 e as jurisprudências do
TCU: aspectos jurídicos e gerenciais.



























Quais as funções legais do Pregoeiro
Quais as competências legais do Pregoeiro
Quais os riscos de o Pregoeiro fazer pesquisa de preços
Quais os riscos de o Pregoeiro elaborar o termo de referencia
Quais os principais motivos que leva o Tribunal de Contas da União punir os Pregoeiros
Como o Pregoeiro deve agir no dia a dia para não ser responsabilizado
Quais os principais cuidados que o Pregoeiro deve tomar
Quais os conhecimentos multiciplinares que o Pregoeiro deve saber
Como tomas decisões seguras na fase de julgamento das propostas
Como agir juridicamente correta na exigência de apresentação de amostras e sua análise
Como tomas decisões seguras na fase de julgamento da Habilitação
Como conduzir de forma segura o pregão
Os cuidados que o Pregoeiro deve tomar nas decisões de impugnações e recursos
Os principais pontos da lei 8.666/93 aplicáveis ao Pregão
Como fazer corretamente a instrução do processo, e sua importância para o Pregoeiro..
Terá a visão completa de um termo de referencia
Saberá os pontos mais complexos de um edital que pode complicar sua atuação
Os procedimentos a serem adotados quando o pregão for deserto ou fracassado
Saberá como agir nos casos em que as propostas estiverem acima do estimado
Saberá identificar os preços inexequíveis
Saberá fazer o julgamento da planilha de custo de terceirização
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.
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Saber identificar as irregularidades nos processos
Saber identificar insuficiência dos termos de referências e respectivas planilhas de custos
Visualizar como se faz e a importância do Planejamento para o pregão
Visualizar como se faz e a importância da Gestão de Compras para o pregão
Visualizar como se faz e a importância da Gestão de estoques para o pregão
A função do termo de referencia no Pregão
A função da cotação de preços no pregão e sua influencia no julgamento da proposta.

BONS ESTUDOS E APROVEITE BEM O TEMPO DE AULA!

