
 
WORKSHOP 

FORMAÇÃO DE PREGOEIRO NA PRÁTICA 

 

Data: 12 e 13 de Dezembro de 2019 

Carga horária: 16h/aula 

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

 

OBJETIVO  

Aprimorar os conhecimentos acerca de licitação, na modalidade pregão, atribuindo 

maior segurança no desempenho das funções dos profissionais que lidam direta ou 

indiretamente no Pregão Presencial, aumentando significativamente a possibilidade de 

obterem sucesso nos certames a que venham participar, reduzindo as contestações, 

tanto por parte dos concorrentes, quanto dos órgãos/Instituições responsáveis pela 

realização do certame. 

 

O curso oferece capacitação específica prática e objetiva no desenvolvimento e 

participação da fase externa, que se faz necessária a sua capacidade de liderança, suas 

responsabilidades e na sua capacidade de negociação, onde reside a maior participação 

do Pregoeiro. 

 

Como diferencial o curso, se dará com linguagem simples, trabalhando os 

procedimentos das fases da Licitação de forma objetiva e aplicando a teoria na prática, 

sob os dois olhares: o público e o privado.  

 

PÚBLICO-ALVO 

Pregoeiros, Servidores públicos, Membros de comissão de licitação, Advogados, 

Controladores, Empresários, Fornecedores, Equipes comerciais, e demais agentes 

envolvidos nos procedimentos licitatórios. 

 

 

 

 

 



 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Facilitador: Orlando Gomes da Silva.  Consultor e Professor de Licitações e Contratos. 

 

Especialista em Licitações e Contratos, Graduado em 

Economia pela Faculdade Católica de Ciências 

Econômicas; Pós Graduação: Curso de Especialização 

em Gestão Organizacional Pública pela UNEB - 

Universidade do Estado da Bahia; Integrou como 

representante da Secretaria de Administração do 

Estado da Bahia -SAEB, no grupo de trabalho que 

elaborou o anteprojeto da Lei de Licitação do Estado 

da Bahia, que resultou na Lei de Licitação nº 9.433/05; 

Participou do Grupo de Trabalho do Conselho de 

Secretários de Administração dos Estados do Brasil - 

CONSAD  junto ao Ministério do Planejamento na 

elaboração do anteprojeto de mudança da Lei Federal 

8.666/93; Professor de Licitações e Contratos (Pós 

Graduação) da UNEB, UNIRB e FUNDAÇÃO VISCONDE 

DE CAIRÚ, FACULDADE SANTISSIMO SACRAMENTO e 

UCSAL; Autor do Livro Manual do Pregoeiro - 4ª 

Edição; Publicação de diversos artigos pela Revista O 

PREGOEIRO pela Editora Negócios Públicos do Brasil.

 

METODOLOGIA: 1ª Parte Prática 
 
Fundamentos e peculiaridades do Pregão 
Responsabilidade do Pregoeiro e Equipe de Apoio 
Quem é a autoridade superior. 
Formação para atuar: 
- Atribuições 
- Perfil recomendável 
Procedimentos do pregão presencial 
Fase externa do pregão presencial 
Divulgação 
Impugnação 
 
Simulação: 

Credenciamento 
Recebimento das propostas 
Classificação das propostas para lances 
Participação das ME e EPP 
Critérios de desempate 
Como conceder prazo para regularizar documento 
Disputa de lances 



 
Habilitação 
Adjudicação 
Homologação 
Momento para manifestação do recurso 
Recebimento, instrução e julgamento. 
Sanções administrativas 

 
-Lei Complementar 123/06 – Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME - EPP) 
e suas alterações posteriores; 
- Na Proposta de Preços – O que é considerado empate ficto. 
- Critérios de desempate. 
- Na Habilitação - Regularidade Fiscal; 
- Como conceder prazo para regularizar documento. 
- Como garantir a participação de Microempresas nos pregões 
 
2ª Parte - Prática 
 
Questões práticas, discussão em grupos com exercícios envolvendo perguntas e 
respostas referentes a casos práticos. 
 

VALOR DO INVESTIMENTO 

 
Valor total do investimento: R$ 1.350,00 (Mil trezentos e cinquenta reais) 
Confirme o pagamento de sua inscrição com até o dia 20/11/2019 e pague o valor 
promocional de R$ 1.250,00 (Mil duzentos e cinquenta reais).  
Observação: A cada 04 inscrições da mesma empresa, neste treinamento, 
concederemos a 5ª como cortesia. 
 
INCLUSO: 
Coffee breaks, material de apoio e certificado de FORMAÇÃO DE PREGOEIRO 
 
 
FORMAS DE PAGAMENTO: 
O pagamento poderá ser efetuado das seguintes formas: 
- Nota de Empenho (sendo necessário 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 Itaú  
Agência: 6323 
Conta corrente: 18.621-0  
 

 
Banco do Brasil 

Agência : 3025-2 

Conta corrente: 47827-0  
 
 
 
CANCELAMENTOS, PRORROGAÇÕES OU SUBSTITUIÇÕES: 
Em caso de insuficiência de quórum, a TreineCap poderá cancelar ou prorrogar o curso, 
bem como substituir o instrutor em razão de ordem superveniente. 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, Torre Nova York, Sala 
309, Caminho das Árvores, CEP 41.820-021 
 


