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IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 

DO SETOR DE COMPRAS 

 
Data: 29 e 30 de Novembro de 2018 

Carga horária: 16h/aula 

Horário: 8h30 às 17h30 (com intervalo para almoço) 

 

APRESENTAÇÃO DO CURSO 

Facilitador: Renato Fenili. Diretor da Central de Compras da Câmara dos Deputados 

 

 

Renato Fenili é doutor em Administração pela Universidade 

de Brasília (UnB), com tese voltada à temática de compras 

públicas, inovação e desempenho. É mestre pela mesma 

instituição, permanecendo vinculado à UnB como membro 

de grupo de pesquisa em inovação, cultura, práticas sociais 

e governança pública. Parecerista de periódico da Fundação 

getúlio Vargas. Especialista em gestão de materiais e 

patrimônio. Autor de artigos e livros sobre licitações e 

logística pública. Professor e palestrante da Escola Nacional 

de Administração Pública (ENAP), responsável pela 

estruturação de cursos naquela escola de governo. 

Palestrante e docente de destaque no cenário nacional de 

eventos voltados às aquisições públicas. Diretor da Central 

de Compras da Câmara dos Deputados, e gerente, naquela 

Casa legislativa, da área temática de licitações sustentáveis. 

Idealizador e Diretor do Laboratório de Inovações em 

Compras Públicas (Lab-Comp), o primeiro laboratório do 

gênero na América Latina. Professor de Administração de 

Materiais, Licitações e Contratos e Administração Geral e 

Pública, com docência em cursos de pós-graduação no 

Instituto de Gestão, Economia e Políticas Públicas. 

O setor de compras é o órgão responsável pelo planejamento de meios mais eficazes 

para obtenção de uma gestão eficiente de materiais e serviços, desta feita, o objetivo 

deste curso é capacitar os agentes envolvidos no processo de aquisições públicas, para 

que os mesmos possam planejar as suas compras públicas, garantindo o efetivo 

suprimento de materiais e serviços, nas quantidades e nos prazos demandados pela 

Administração, comprando com qualidade, celeridade e ao preço econômico,   através 

de ferramentas que permitam um efetivo controle do processo de compras. 

 

PÚBLICO-ALVO 

Servidores Públicos vinculados direta ou indiretamente ao processo de compras 

públicas. Assessores e Consultores. Secretários e dirigentes de órgãos. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
 

1. Governança – conceito e discussão à luz da teoria da agência;  
 

2. Planejamento: elaboração e execução de planos anuais de contratações (PAC) e suas 
relações com planos estratégicos e de logística sustentável;  

 
3. Harmonização entre PAC e o ciclo orçamentário;  

 
4. Aspectos políticos inerentes ao PAC.  

 
5. Implantação do setor de compras e organizações públicas; 

 
6. Modelo de governança em aquisições públicas; 

 
7. Aspectos estruturais e segregação de funções;  

 
8. Inovação e gestão por competências. 

 
9. Gestão por competências no processo de compras e contratações públicas: aspectos 

culturais a serem considerados;  
 

10. Planejamento de compras;  
 

11. Suprimento de fundos;  
 

12. Pesquisas de preços;  
 

13. Confecção de estudos técnicos preliminares e de termos de referência: passo a passo. 
 
 

 

 
 
 

VALOR DO INVESTIMENTO 

Valor total do investimento: R$ 1.550,00 (Hum mil quinhentos e cinquenta reais). 
Confirme o pagamento de sua inscrição até o dia 10/10/2018 e pague o valor 
promocional de R$ 1.450,00 (Hum mil quatrocentos e cinquenta reais).  
Observação: A cada 04 inscrições da mesma empresa, neste treinamento, 
concederemos a 5ª como cortesia. 
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INCLUSO: 
Coffee breaks, (02) almoços, material de apoio personalizado e certificado de 
participação. 
 
FORMAS DE PAGAMENTO: 
O pagamento poderá ser efetuado das seguintes formas: 
- Nota de Empenho (sendo necessária a liquidação da nota e confirmação de 
pagamento) 
- Depósito em conta corrente, em favor da TreineCap – Treinamento e Capacitação LTDA 
através. 
- Boleto Bancário; 
- Cartão de Crédito; 
 
DADOS BANCÁRIOS: 
Banco do Brasil 
Agência: 3025-2 
Conta Corrente: 47.827-X 

Banco Itaú  
Agência: 6323 
Conta corrente: 18.621-0  

 
CANCELAMENTOS, PRORROGAÇÕES OU SUBSTITUIÇÕES: 
Em caso de insuficiência de quórum, a TreineCap poderá cancelar ou prorrogar o curso. 
Para cancelamento de inscrição ou substituição de participante, a solicitação deverá ser 
feita em até cinco dias úteis antes do evento. O cancelamento da inscrição por parte do 
aluno não implica em reembolso, porém, caso seja feita até cinco dias úteis antes do 
evento poderá ser gerado crédito para outro curso de mesmo valor. Nesses casos as 
despesas com passagem, hospedagem e demais gastos não serão ressarcidos por parte 
da organização do evento. 
 
LOCAL DO CURSO: 
Endereço - Avenida Tancredo Neves, Nº 2539, CEO SALVADOR SHOPPING, Caminho das Árvores, 
CEP 41.820-021 


