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Apresentação

HAMILTON BONATTO 
THIAGO ZAGATTO 

AO VIVO NOS DIAS:  
23 E 24 DE AGOSTO

Propomos um curso de Pregão integrado e dialogado com todo o processo de contratação pública. 

Observamos uma oportunidade de integrar os conhecimentos específicos do Pregão, normalmente 
associados apenas à sessão pública, com todos os fatores importantes relacionados a outras etapas 
da contratação. 

Isso porque em várias instituições os pregoeiros são responsáveis por diversas outras fases da contra-
tação. E mesmo naqueles casos em que as equipes são multisetoriais, é necessário que o pregoeiro e 
a equipe de apoio dominem o processo de contratação como um todo, o que lhes dá mais segurança 
para atuar e decidir nos aspectos mais polêmicos. 

Requisitos de habilitação e qualificação, critérios para o uso do registro de preços, (im)possibilidade de 
exigência de marcas específicas, critérios de adjudicação e de julgamento – são todas condições fixa-
das muito antes da realização do pregão, mas que requerem conhecimento aprofundado do pregoeiro 
e da equipe de apoio.

De maneira recíproca, aos responsáveis pelas outras etapas da contratação, é interessante saber as 
especificidades do pregão, modalidade licitatória preferencial e majoritariamente utilizada nos dias 
atuais.

CURSO 

PREGÃO ELETRÔNICO 
AMPLIADO  E 
CONTEXTUALIZADO
Estudo do Pregão em suas diversas fases, 
segundo as especificidades dos objetos 
contratados e do mercado fornecedor – e com 
simulação prática em ambiente Comprasnet.
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Por isso, reiteramos, nossa proposta é convergir, tendo em vista o objetivo maior de atingir su-
cesso com a contratação pública.

Além disso, por considerar essencial ao desenvolvimento de habilidades dos gestores, o curso 
reserva espaço específico para a prática em ambiente de treinamento do Comprasnet.

Objetivos

Capacitar os gestores da área de contratação e compras públicas em geral, de maneira PRÁTICA E 
INTEGRADA, para a realização de Pregões.

PÚBLICO ALVO:

Gestores da área de contratação, pregoeiros e membros de equi-
pes de apoio, assessores jurídicos, agentes de controle interno, 
servidores e profissionais atuantes no cenário das compras pú-
blicas em geral.

CARGA HORÁRIA

16 horas de curso + 8 horas de EAD 

24 horas 
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Hamilton Bonatto
Procurador do Estado do Paraná. Graduado em Engenharia Civil, em Direito e em Licenciatura 
em Matemática Plena; Atualmente é Procurador-Chefe da Coordenadoria do Consultivo da PGE/
PR. Mestre em Planejamento e Governança. É especialista em Direito Constitucional, especialista 
em Construção de Obras Públicas, Especialista em Ética e Educação, Especialista em Direito Públi-
co. Atuou na Administração Pública em cargos do Poder Executivo como Secretário Municipal de 
Obras Públicas, Secretário Municipal de Educação, Secretário Executivo do Conselho de Desenvol-
vimento do Litoral Paranaense, Coordenador do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro do 
Paraná, Superintendente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Chefe Regional do Instituto 
Ambiental do Paraná. Autor dos Livros (1) “Governança e gestão de obras públicas: do Planejamen-
to à Pós-Ocupação” e (2) “Licitações e Contratos de Obras Públicas”, publicados pela Editora Fórum, 
(3) “Contratação de Obras Públicas”, Publicado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa-UEPG; 
(4) Critérios Éticos para a Contratação de Obras Públicas Sustentáveis; pela editora NP; (5) BIM para 
Obras Públicas, pela CON Treinamentos; Autor de  “13 Cadernos Orientadores para Edificações”, 
publicados pela SEIL e PGE: (1) Estudo de Viabilidade; (2) Termo de Referência; (3) Licitação de 
Projetos; (4) Contratação de Projetos; (5) Licitação de Obras; (6) Contratação de Obras; (7) Pós-O-
cupação; (8) Normas e Súmulas do TCU; (9) Convênios e Outros Instrumentos Congêneres; e (10) 
Fiscalização de Obras Públicas; (11) Contratação Integrada; (12) Aquisições de Bens; (13) Prestação 
de Serviços. Instrutor da Escola de Governo do Estado do Paraná. Professor convidado da Unibrasil 
(Curitiba, PR), do Centro Educacional Renato saraiva (Recife, PE) e das Faculdades Baiana de Direito 
(Salvador, BA).

Especialista

Thiago Zagatto
Advogado e Engenheiro Civil. Auditor do Tribunal de Contas da União, onde já atuou como dirigente 
de unidade responsável por contratações. Atualmente exerce a função de assessor de Ministro. Es-
pecialista em terceirização de serviços pela Administração Pública. Autor de artigos relacionados à 
terceirização. Parecerista. Mestrando em Direito Econômico (PUC/PR). Professor da Pós-Graduação 
em Licitações e Contratos da Unibrasil. Palestrante em diversos eventos relacionados a contrata-
ções públicas.
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1. Histórico

1.1. O pregão na Europa;

1.2. O pregão na América latina;

1.3. O pregão no Brasil;

1.3.1. As legislações brasileiras sobre o pregão;

1.3.2. O Decreto nº 10.024/2019.

2. O pregão: conceitos

2.1. Bens e serviços comuns

2.2. Bens e serviços especiais

2.3. Serviços comuns de engenharia

2.4. Serviços especiais de engenharia

2.5. Pregão para obras e serviços de engenharia.

3. Aspectos inovadores do pregão

3.1. Semelhanças e diferenças em relação à Concorrência.

3.2. Inversão de fases;

3.3. Etapa de lances;

3.4. Unificação recursal;

4. Requisitos, características e responsabilidades do pregoeiro

4.1. O papel da Autoridade Competente;

4.2. A divisão das responsabilidades entre o pregoeiro, equipe de apoio e outros setores envolvidos 
na contratação;

4.3. A recusa da designação como pregoeiro. Temporários e Terceirizados podem ser pregoeiros?

5. A fase preparatória do Pregão (fase interna da licitação)

5.1. Os artefatos da fase de planejamento;

5.2. Estudos Preliminares – obrigatórios ou não? Para todas as compras e serviços?

Conteúdo Programático
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5.3. Diálogos com o mercado;

5.4. Audiência pública;

5.5. Consulta pública;

5.6. Conteúdo mínimo dos estudos preliminares e do termo de referência;

5.7. Indicação de marcas;

5.8. Parcelamento como regra;

5.9. Exigência de amostras;

5.10. Carta de solidariedade.

5.11. Participação de Consórcios, Cooperativas, Entidades Assistenciais;

5.12. Pesquisa de Preços – requisitos mínimos a serem aferidos pelo pregoeiro;

5.13. Orçamento Sigiloso;

5.14. Matriz de Riscos. 

6. A autorização da Subcontratação.

7. O pregão para as ME e EPP: 

7.1. Requisitos para a participação e forma de comprovação;

7.2. A operacionalização do empate ficto;

7.3. A formação dos lotes exclusivos;

7.4. ME e EPP locais e regionais;

8. Procedimentos auxiliares

8.1. Credenciamento;

8.2. Pré-qualificação;

8.3. Procedimento de manifestação de interesse;

8.4. Sistema de registro de preços;

8.5. Registro cadastral.

9. Pregão para Registro de Preços

9.1. Fundamento legal e regulamentação pelos entes federativos;

9.2. Hipóteses de utilização;
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9.3. Vantagens e desvantagens;

9.4. Características da licitação para registro de preços;

9.5. Procedimento prévio da Intenção de Registro de Preços – IRP:

9.5.1. Prazo, Obrigatoriedade, Análise pelo gerenciador, Consolidação do quantitativo e da 
pesquisa de preços, Inclusão de participante após a IRP.

9.5.2. Órgão gerenciador, órgão participante e órgão não participante;

9.6. Ata de Registro de Preços:

9.6.1. Vigência máxima da ata;

9.6.2. Alteração quantitativa e qualitativa do objeto registrado;

9.6.3. Adesões de órgãos/entidades não participantes (caronas):

9.6.4. Limites global e individual;

9.6.5. Adesão vertical;

9.6.6. Identidade entre o objeto registrado e aquele fornecido ao aderente.

10. Edital

10.1. Conteúdo

10.2. Minutas padronizadas

10.3. Divulgação

10.4. Prazos mínimos para publicação

11. Fase externa do pregão:

11.1. Publicação do aviso;

11.2. A divulgação do pregão eletrônico;

11.3. Impugnações, esclarecimentos e avisos - prazo para impugnação;

11.3.1. O que o pregoeiro deve fazer nas hipóteses de pedidos de esclarecimentos e impugnação 
fora do prazo?

11.3.2. Quando deve ser revogado o edital, repetido e reaberto o prazo;

11.4. Envio da proposta e dos documentos de habilitação;

11.5. Apresentação simultânea da proposta e documentos

11.6. Sessão pública; exame preliminar das propostas;
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11.7. Etapa de lances;

11.8. Consulta ao SICAF;

11.9. Julgamento da proposta vencedora e negociação;

11.9.1. Critérios para a avaliação das propostas;

11.9.2. Diligências e correção x desclassificação: qual é o limite?

11.9.3. Critério de adjudicação x erros em valores individuais;

11.9.4. Possibilidade de correção sem aumentar o valor total – a visão do TCU a respeito;

11.10. Requisitos de qualificação e de habilitação;

11.10.1. Limites às exigências de qualificação técnica e econômico-financeira;

11.11. Exigências de amostras, vistorias, e provas de conceito;

11.12. Adjudicação e homologação.

12. Especificidades no Pregão para Contratação de Serviços com dedicação exclusiva de mão de 
obra.

13. Recurso: intenção recursal; tempestividade; motivação válida.

13.1. Os limites à atuação do pregoeiro na análise dos recursos;

13.2. Intenção de recurso x mérito recursal;

13.3. O mal definido critério para avaliação dos “motivos” da intenção recursal;

14. Sanções administrativas.

15. Treinamento e simulação em ambiente Comprasnet
15.1 Criar pregão, vincular equipe e configurar sessão pública

15.2 Acompanhar e operar o pregão – sessão pública

15.3 Criar Propostas 

15.4 Visualizar Propostas/Declarações

15.5 Consultar declarações de ME/EPP/Equiparada por Pregão

15.6 Julgar Propostas

15.7 Habilitar/Fechar Prazo de Intenção Recurso

15.8 Reabrir/Alterar Prazo de Intenção Recurso

15.9 Juízo de Admissibilidade

15.10 Encerrar Sessão
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15.11 Decidir Recurso

15.12 Adjudicar

15.13 Visualizar Ata

15.14 Suspender Pregão

15.15 Reabrir Pregão

15.16 Acompanhar Recursos

15.17 Incluir Impugnações/Esclarecimentos/Avisos

15.18 Consultar pregão revogado, anulado ou abandonado

R$ 1.590,00
(um mil, quinhentos e noventa reais)

- A CON treinamentos oferece propostas personalizadas para capacitação de grupos e equipes. 
Entre em contato com nossas consultoras.

- A CON Treinamentos se reserva do direito de cancelar ou reagendar data/horários de realização do curso, 
comprometendo-se a informar antecipadamente os inscritos. Permanecendo isenta de qualquer sanção, 

indenização ou reparação (material e moral).

Investimento

AO VIVO NOS DIAS: 23 E 24 DE AGOSTO 
8h30 as 12h30 e das 14h00 as 18h

Data
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+ EAD DE 8h - O PREGÃO ELETRÔNICO SEGUNDO A NOVA LEI 
Nº 14.133, DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

Coletânea digital de Licitações e Contratos, atualizada con-
forme nova lei nº 14.133/2021 

Material digital da capacitação

Certificado digital registrado em cartório

Acesso de 20 (vinte) dias ao curso após a capacitação (liberação 
até 7 dias após o termino da capacitação)

Material incluso

Requisitos de processador e RAM
• Dual Core 2 GHz de frequência ou superior (i3/i5/i7 ou equivalente da AMD)
• Memória RAM 4.0 GB
• Internet de 5MBs (de preferência por cabo) 
• Alto-falantes e microfone integrados ou conectados via USB ou Bluetooth sem fio.
• Webcam comum ou em HD integrada ou conectada via USB.
• Antes da capacitação verificar com a TI do seu órgão se existe algum bloqueio ao software ZOOM. 

Sugestões técnicas – REAL TIME

A inscrição poderá ser efetuada pelo telefone (41) 3376-3967, através do e-mail
contato@contreinamentos.com.br ou pelo nosso site www.contreinamentos.com.br.

O pagamento deverá ser realizado em nome de  JEANE LEITE DA SILVA CANELAS - CON 
TREINAMENTOS, CNPJ 22.965.437/0001-00 nos seguintes bancos:

Inscrição e Pagamento
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Se preferir entre em contato com nossa  
central de relacionamento:

(41) 9 9514-1110Central de  
Relacionamento:
(41) 3376-3967 contato@contreinamentos.com.br

Acompanhe nossas Redes Sociais: @contreinamentos

Banco nº 001 

Ag. 3041-4 C/C 128018-x
Banco nº 341 

Ag. 0615 – C/C 21671-0


