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FORMAÇÃO DE PREGOEIRO: 
PREGÃO ELETÔNICO 

 
Data: 13 e 14 de Maio de 2021. 

Carga horária: 16h/aula 

Horário: 8h30 às 17h30 (com intervalo de 1h para almoço) 

 

APRESENTAÇÃO DO CURSO E DO FACILITADOR 

Facilitador:

 

Saulo David. Instrutor e Consultor em Licitações e 

Contratos. Agente Público Federal, Gestor Público, 

Especialista em Licitações e Contratos/MBA, Pós graduado 

em Gestão Pública, Trabalha com Licitações há 10 anos, 

atuando como Membro de Comissão Permanente de 

Licitações, Presidente de Comissão Permanente de 

Licitações, Pregoeiro Oficial, Membro de Comissão Especial 

de Licitação, Gestor de Contratos Administrativos e chefe 

da Unidade de Contratos do Hospital Federal da 

Universidade Federal Vale do São Francisco, desenvolvendo 

atividades como: Elaboração dos editais; Termo de 

Referência, análise de documentos para habilitação em 

Certames; análise e resposta de toda a parte recursal desde 

simples questionamento do edital à impugnação do 

mesmo,.

O curso tem como objetivo orientar os agentes públicos para a correta instrução do  

Pregão na sua forma Eletrônica, considerada pelo governo como a mais eficiente e 

célere e que vem sendo cada vez mais utilizada para compras de bens e serviços pelas 

entidades públicas e apresentação sistêmica da plataforma “compras governamentais e 

licitação-e. 

 

Considerando a expertise dos instrutores do curso, que já atuam na área de consultoria 

de licitações e contrato a mais de 10 anos, este curso oferece uma visão prática e 

dinâmica do processo licitatório, oportunizando aos alunos dicas práticas para aplicação 

no dia a dia, potencializando e otimizando o tempo de suas atividades.  

 

Por fim, o curso busca atrelar o referencial teórico da base normativa de licitações com 

prática, para que o aluno compreenda que o processo de compras não consiste somente 

num fim em si mesmo, mas como um instrumento de realização de políticas públicas. 

AMÁTICO O 

 



 
PÚBLICO ALVO 

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

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

envolvidos nos procedimentos licitatórios. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTIC

 
DO SISTEMA COMPRASGOVERNAMENTAIS/COMPRASNET 

 

Visão Fornecedor 

Consulta a pregões agendados, em andamento; e realizados=> Consulta às atas dos 

pregões=> Aviso de licitação=>Captação/Coleta de editais=> Consulta de vigência de ata 

de registro de preço=> Cotação eletrônica=>   Envio,  consulta,  alteração  e  exclusão  de  

propostas=>Visualização de impugnações, esclarecimentos e avisos=>Etapa de 

lances=>Procedimentos e negociações   no   pregão   eletrônico=>   Acompanhamento   

de  aceitação,   habilitação e  admissibilidade=> Registro da intenção de recurso. => 

Encerramento da sessão pública e consulta à Ata => Recursos e contrarrazões – 

Acompanhamento => Visualização das telas ambiente pregoeiro e fornecedor 

 

Visão Governo 

Acesso ao sistema=> Credenciamento ao sistema=> Inclusão e Consulta a Intenção  de  

Registro  de  Preço-IRP=> catmat e catser =>Inclusão do aviso de licitação e 

agendamento do pregão eletrônico=> Transferência do edital=>  Cadastrar equipe de 

apoio=>Alterar membros da equipe de apoio=>Vincular equipe do pregão=> Incluir 

impugnações/Esclarecimentos e Avisos=>Sessão Pública do pregão eletrônico: Analise 

de proposta/Fases de Lances/Visualizando propostas/Declarações/Consultar 

Declaração ME/EPP/Cooperativa por pregão/Suspensão do pregão/Reabrir 

pregão/Aceitar propostas/Chat/ Habilitar fornecedor/Juízo de 

admissibilidade/Encerramento da sessão pública=> Adjudicação=> Homologação=> 

Cadastro Reserva. 

 

SICAF (VISÃO GOVERNO E FORNECEDOR) 

 

SISTEMA DO BANCO DO BRASIL-LICITACOES-E(VISÃO FORNECEDOR)  

Utilizando o Licitações-e=> Quem pode participar do Licitações-e=>Como obter a chave 

e senha de acesso=>Como funciona o Licitações-e=> Publicadas=>Propostas 

abertas=>Em disputas=>Em homologação Abertura de Propostas=>Concluídas 
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=>Acesso Identificado=>Pesquisar licitações=>Proposta em acolhimento=>Proposta 

fechada=>Cadastrar proposta=> Sala de Disputa=> Participar da fase de 

lances=>Interação com o pregoeiro=>Envio de documentos=>Manifestação de 

Recurso=>Encerramento e acompanhamento da sessão. 

 

SISTEMA DO BANCO DO BRASIL-LICITACOES-E(VISÃO GOVERNO)  

 

Acesso Licitações-e – COMPRADOR=>Criar Licitação=>Criar Lote=>Criar Item=>Incluir 

Edital=>Publicar Licitação=>Acolher Propostas=>Abertura de Propostas=>Desclassificar 

e Reclassificar=> Telas de trabalho da equipe de apoio, pregoeiro e autoridade 

competente e suas respectivas atribuições=>Pedidos de esclarecimentos, avisos e 

impugnações=> Propostas=>Disputa em Sala Virtual Registro de Lance no Licitações-

e=>Disputa Simultânea=>Mensagens do Pregoeiro e do Sistema=>Consultas e 

Alterações=>Encerramento da disputa=>Tratamento Diferenciado ME, EPP e 

Cooperativas=> =>Contraproposta=>Detalhar Proposta=> fase de habilitação=> Recurso 

e seus detalhes=>Ata=>Atualizar Ata=> Adjudicar licitação=>Homologar Licitação. 

 

SIMULAÇÃO PRÁTICA DE UM PREGÃO ELETRÔNICO PELO COMPRASNET E LICITÇÕES-E 
DO 

 

VALOR DO INVESTIMENTO 

 
Valor total do investimento: R$ 1.000,00 (Mil reais) 
Observação: A cada 03 inscrições da mesma entidade, neste treinamento, concederemos a 4ª 
como cortesia. 
 

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 do Brasil 
Agência: 3025-2  
Conta Corrente: 47.827-X 
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CANCELAMENTOS, PRORROGAÇÕES OU SUBSTITUIÇÕES: 
Em caso de insuficiência de quórum, a TreineCap poderá cancelar ou prorrogar o curso. 
Em caso de substituição do Professor os alunos serão previamente avisados. 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: 
Plataforma Online informada no momento de confirmação da inscrição 
 


