CURSO ONLINE 100% AO VIVO

12 HORAS DE CAPACITAÇÃO

100%

Pregão Eletrônico de acordo com o
Decreto Federal nº 10.024/19 e a
Nova Lei nº 13.979/20
Incluindo módulos sobre SRP, benef ícios para Micro e
Pequenas Empresas e simulaçõa prática de Pregão no
Sistema Comprasnet

Professor: Evaldo Araújo Ramos
21 a 23 de Setembro de 2020
Das 08:30 às 12:30

Aula 100% online
e interativa

Treinamento focado
na experiência
prática sobre o tema

Possibilidade de tirar
suas dúvidas ao vivo,
diretamente com
o professor

Economia de custos
e material de estudo
para download

APRESENTAÇÃO
O presente curso foi elaborado a partir das atualizações promovidas pelo recente Decreto 10.024/2019, que
regulamenta no âmbito federal a modalidade Pregão na forma eletrônica.
Apesar de ser uma norma federal, o supracitado decreto prevê que estados e municípios, quando receberem
recursos do governo federal por meio de convênios e contratos de repasse, deverão utilizar obrigatoriamente o
pregão eletrônico.
Sendo assim, torna-se indispensável capacitar os servidores que atuam na área de compras para que possam
conduzir um pregão eletrônico de forma segura e eﬁciente, permitindo a eles cumprir com a determinação
regulamentar e, assim, não comprometer a prestação de contas relativas às transferências voluntárias de verbas da
União.

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 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 f requentes 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, forma de apresentação da
proposta, dentre outros assuntos.

