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CURSO PRÁTICO 

O PREGÃO NA ATUALIDADE, COM FORMAÇÃO DE 

PREGOEIROS. 

Novos instrumentos jurídicos  
Mais de 50 acórdãos do TCU para o Pregoeiro 
Contabilidade para o Pregoeiro fazer a avaliação 
econômica e financeira da Licitante.  

 

 

Você vai aprender: Noção de contabilidade para fazer análise de Balanço Patrimonial 

para julgar com exatidão as condições financeiras da licitante. Analisar a planilha de 

custo para julgar a proposta de limpeza e conservação. Realizar com segurança 

jurídica todos os procedimentos do processo do pregão. Os reflexos do planejamento, 

da pesquisa de preços e do termo de referencia nas decisões do Pregoeiro. O mapa de 

risco na fase da seleção da proposta. Os principais temas do Pregão abordados pelo 

TCU. As consequências da falta de estudos preliminares nas decisões do Pregoeiro. O 

Termo de Referencia e sua relação com o julgamento da proposta. O fluxo do processo 

de penalidade na fase da licitação.  

Problemas do Processo:  

 Falta de conhecimento técnico para analisar o balanço patrimonial da licitante 
com repercussão na decisão da avaliação econômica financeira.  

 Termo de Referencia insuficiente 

 Pesquisas de preços equivocadas 

 Propostas inexequíveis. 

 Planilhas de custo mal elaboradas 

 Propostas em desacordo com o edital 

 Impugnações contra a especificação técnica 

 Recursos Administrativos 

 Representação no Tribunal de Contas 

 Mandado de Segurança contra decisão do pregoeiro 

 Pregões feitos “para ontem” com riscos para o Pregoeiro 

 Pregões desertos 

 Pregões fracassados 

 Atas de Registros Preços não assinadas 

 Desistência de propostas 

 Entrega do objeto em desacordo com a amostra 

 Contratos mal executados. 

 Inexecuções 

 Rescisões contratuais. 

 Perda de tempo com processos de penalidades. 

 Prejuízos financeiros. 

 Riscos de sanção para o agente público. 

 Problemas não resolvidos. 

 Outro processo de licitação. 
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Soluções para o seu processo:  

 Condições técnicas de avaliar o balanço patrimonial da licitante e decidir acerca 
das condições econômicas e financeiras das licitantes.  

 Como identificar as falhas do Termo de Referencia que refletem nas decisões do 
Pregoeiro. 

 Quem deve fazer a Pesquisas de preços e qual o método de avaliar o custo 
estimado 

 Os vários métodos de avaliação de custo  

 Visão assertiva da proposta de acordo com o mercado do objeto 

 Análise correta das Planilhas de custo enviada pelo licitante 

 Desclassificação de propostas com segurança jurídica  

 Capacidade para evitar publicação com vícios sujeitos à Impugnações  

 Decidir com propriedade e segurança jurídica os Recursos Administrativos 

 Determinação junto ao Tribunal de Contas nas possíveis representações contra 
atos do pregoeiro e do ordenador de despesas 

 Conhecimento necessário para se defender dos Mandados de Segurança  

 Coordenar os pregões para não ser refém de atos temerários  

 Pregões com boa competividade  

 Pregões com sucesso  

 Atas de Registros Preços assinadas 

 Propostas asseguradas 

 Entrega do objeto em acordo com a amostra 

 Contratos bem executados. 

 Baixo nível de processos de penalidades. 

 Eficiência financeira nos pregões  

 Ausência de Riscos para o agente público. 

 Todas as necessidades e Problemas resolvidos. 

Beneficio: o aluno leva um modelo de termo de referencia para a contratação de 

terceirização com dedicação exclusiva de mão de obra.   

Conteúdo do curso:  

Estudo de casos do TCU: 
Julgamento das propostas 
Julgamento da Habilitação 
Pesquisa de preços 
Inexequibilidade das propostas 
Inabilitação de empresas 
Adjudicação por item 
Parcelamento do Objeto 
Registro de Preços 
Diligencias 
Responsabilidades do Pregoeiro 
Homologação da licitação  
Responsabilidades da Autoridade Superior 
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Novos Instrumentos Jurídicos no cenário atual de licitações: 

A forma como o Pregoeiro deve ler o sistema jurídico aplicável às licitações 

A lei anticorrupção no Pregão. 

A lei de terceirização 

O Instituto da Compliance no Pregão 

A mediação e a arbitragem nos conflitos da licitação. 

 

Processo e Procedimentos: 

O Processo & Pregoeiro: em que fase do processo o pregoeiro deve atuar em todo o 

tramite do processo? 

O Processo & Princípios Jurídicos aplicado no Pregão 

Os fluxos dos procedimentos do pregão na visão da IN05/2017 e do TCU 

Os procedimentos do pregão para contratar terceirização na forma do Decreto 

9.507/SET/2018 

Os procedimentos do pregão para compras e aquisições 

Os procedimentos de admissão, avaliação e julgamento das amostras. 

Os impactos da falta de estudos preliminares no Pregão 

 

Boas práticas legais do Pregoeiro no Julgamento da Proposta. 

Boas práticas do Pregoeiro na fase da Impugnação  

Boas práticas do Pregoeiro na fase inicial de análise das propostas apresentadas  

Boas práticas de aceitação e julgamento da proposta.  

A identificação de uma proposta inexequível 

Boas práticas do Pregoeiro na fase da classificação, aceitação e julgamento da 

habilitação.  

 

Contabilidade para o Pregoeiro  

 

Boas Práticas de Julgamento das condições de habilitação econômicas e 

financeira. Noções de Contabilidade com técnicas para avaliar o Balanço Patrimonial 

da Licitante para fins de julgamento da habilitação econômica e financeira.  

 

Boas Práticas de Julgamento das condições de habilitação técnica. 

A competência, a razoabilidade, análise julgamento da experiência comprovada. 

 

Recursos Administrativos 

Boas práticas do Pregoeiro na fase recursal 

 

Atos e competências do Pregoeiro: 

O que compete ao Pregoeiro  

Atos que o Pregoeiro deve evitar  

O que deve e o que não deve ser feito pelo Pregoeiro.  
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Como o Pregoeiro deve agir para ter segurança jurídica. 

Medidas acauteladoras para a segurança da contratação 

O que pode ser feito como diligencias para não criar afronta ao principio da 

competitividade. 

 

Boas Práticas em processo de penalidades  

As penalidades previstas na fase da licitação 

O fluxo do processo de penalidade na fase da licitação.  

 

Boas práticas de gestão de riscos no pregão 

Os principais riscos e suas consequências na fase do pregão 

 

 

 

 


