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SISTEMAS ELETRÔNICOS



AO FINAL DESTE CURSO OS ALUNOS SAIRÃO CAPAZES DE ENTENDER E APLICAR AS SEGUINTES RESPOSTAS

AOS QUESTIONAMENTO:

Como vender para governo? Onde vender? O que vender? Que tipos de produtos ou serviços são os mais vendidos?

Quando o órgão público pode comprar sem licitação? Os preços podem ser reajustados? O que é preciso para

participar de uma licitação? O governo paga? atrasa?..se isto acontecer, o que fazer? Quais os benefícios para micro e

pequenas empresas? Como ficar sabendo das licitações em todo o país?

A abordagem do curso tem uma ênfase eminentemente prática, em ambiente de simulação do Pregão Eletrônico;

nesta secção, através de uma metodologia totalmente participativa  e interativa,  será realizado um passo a passo do

Pregão, na modalidade eletrônica, onde cada participante vai aprender a executar o certame, em sua plenitude, sob a

orientação do Professor/Instrutor; ao mesmo tempo em que o referido passo a passo ocorre, o Instrutor irá mostrando

as conexões da parte prática com as inovações da legislação pertinente, sempre de forma muito atualizada

Também serão realizados fóruns de debates, sob a coordenação do Professor/Instrutor, no qual o mesmo responderá,

ao vivo, às principais dúvidas, expressadas pelos participantes na plataforma utilizada para a apresentação

O curso será marcado pela dinamicidade. Seu principal diferencial será a fusão entre teoria aplicada e demonstração

prática das alterações ocorridas no Sistema COMPRASNET. Teremos, como objetivo principal, o esclarecimento das

dúvidas enfrentadas pelos participantes na condução de uma cotação eletrônica. Proporcionaremos uma ampla visão

realizada no COMPRASNET

A inteligência artificial é real

PÚBLICO ALVO

OBJETIVO

Capacitar as empresas a participarem de licitações nas diversas modalidades, sobretudo na modalidade de pregão

na forma Eletrônica, considerada pelo governo como a mais eficiente e que vem sendo cada vez mais utilizada para

compras de bens e serviços pelas entidades públicas

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM

Certificado de conclusão

METODOLOGIA

Carga horária de 16

horas/aula
Treinamento AO VIVO

Entre em contato

(87) 98801-2420(87) 98852-7132



Escrita por Helen Machado

SAULO DAVID

Agente Público Federal, Gestor Público,  pós graduado em Licitações e Contratos, Pós graduado em Gestão Pública,

Trabalha com Licitações há mais de 12 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 e Fiscal de contratos, consultor empresarial na seara de contratações públicas e instrutor em diversos cursos de

licitações e contratos administrativos, desenvolvendo as seguintes atividades como Agente Público:   Elaboração de

pesquisa de preço , Elaboração dos editais, Termo de Referência, condutor de grandes certames, atuando ainda na

formalização e renovação de contratos administrativos, revisão, reajuste e repactuação de preço em contratos

administrativos, formalização e gestão em atas de registros de preços, processos de aplicação de penalidades, atuando

ainda nas funções de chefe da sessão/unidade de contratos do hospital Federal da Universidade Federal do Vale do São

Francisco, como presidente do comitê regimental de contratos. Atualmente exerce a função de chefe do setor/unidade de

contratações diretas exercendo atividades de coordenador de dispensa de licitação, cotação eletrônica, inexigibilidade de

licitação, adesão à ata de registro de preço, pregoeiro e presidente da comissão permanente de licitação e presidente da

comissão especial de licitação. Atuando na seara de contratações públicas como Consultor Empresarial:  Coleta e análise

minudenciada em editais em todas as modalidades, Análise e preparação em documentos para certames; análise e

preparação de toda a parte recursal e também desde simples questionamento do edital à impugnação do mesmo,

cadastro de empresas em sites provedores de licitações eletrônicas, participação em certames sagrando-se vencedor em

licitações para diversas empresa privadas nos mais variados segmentos cujo montante ganho  gira na monta de mais de

duzentos milhões de reais todas catalogadas. Atuando como Instrutor em diversos cursos de Licitações e Contratos no

país, capacitando diversos pregoeiros, membros de comissões permanentes de licitações, ordenadores de despesas,

gestores e fiscais de contratos administrativos e dezenas de consultores e profissionais em licitações.

PALESTRANTE

O aluno será treinado pelo professor e consultor empresarial Saulo David com experiência há 15 anos negociando com a

Administração Pública em processos licitatório, sagrando-se vencedor em licitações que somando ultrapassam as cifras de

R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais)

O Aluno participante do treinamento obterá conhecimento especifico para desenvolvimento de estratégia, gestão e

atuação direta na comercialização de produtos e serviços com a Administração Pública.



Qual o objetivo da licitação => O que é objeto da licitação => Tipos de licitação => Contratação direta =>

Dispensa de Licitação - (limite de valores) => Cotação/dispensa Eletrônica => Inexigibilidade => Formas =>

Modalidades de licitação - Legislação=> Fases da contratação

A inteligência artificial é real

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

MÓDULO I - NOÇÕES GERAIS DE LICITAÇÃO

MÓDULO II - PREGÃO NOÇÕES GERAIS
Pregão e o Decreto 10.024/2019 (novo decreto do pregão eletrônico) – Considerações Gerais => Conceito

=> Legislação Constitucional =>Fundamentação Legal => Obrigatoriedade => Bens e Serviços Comuns =>

Comparação Pregão presencial e Pregão eletrônico=>Vantagens=> Abrangência => Finalidade => Fase

externa => Publicidade => Modificação do edital => Impugnação => Pedido de esclarecimento => Fase

externa Regras de preferência e tratamento diferenciado para micro empresas, empresas de pequeno

porte e outras,  insculpidas na LC 123/2006 , Lc 147/2014, Lc 155/2016 e decreto 8.538/2015, repercussão

na fase  de julgamento das propostas “ empate ficto”, repercussão na fase de habilitação, outros benefícios

previstos => Sanções administrativas => alterações trazidas pelo novo decreto do pregão eletrônico (

decreto 10.024/2019) => Adjudicação e Homologação

Principais estratégias de como se analisar edital => Prazo de publicidade =>  Como obter um edital pelo

sistema comprasnet => como obter um edital pelo sistema licitações-e do BB =>  como analisar um edital

elencando as principais informações => Erros mais comuns que habilitam ou inabilitam empresas =>

Impugnação e esclarecimento e seus respectivos prazos

MÓDULO III - ESTUDO DO EDITAL

HAVERÁ UMA ANÁLISE DE UM EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NA

SALA DE AULA COM OS ALUNOS, IMPERDÍVEL!!!

MÓDULO IV - PROPOSTA DE PREÇO

Principais informações e instruções para elaboração de proposta de preço => Análise de risco na elaboração

da proposta => Exequibilidade de proposta

MÓDULO V - HABILITAÇÃO
Habilitação - Principais documentos=>Habilitação Jurídica=>Regularidade Fiscal e

Trabalhista=>Qualificação Econômica Financeira=>Qualificação Técnica=>Atestado de Capacidade

Técnica=> Tipos de Garantia=>Modalidades de Garantia=>Cadastramento em órgãos públicos –SICAF e

CRC=> Envio concomitante da proposta e habilitação de acordo com as novas regras do novo decreto do

pregão eletrônico. Decreto 10.024/2019=> Como analisar documentação dos concorrentes SUPER-DICAS

MÓDULO VI - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
Principais informações sobre sistema de registro de preços=> Ata de Registro de preços=>Contratação=>

Validade dos contratos decorrentes da ata de registro de preço=>Sansões=>Atualizações de

Preços=>Adesão a Ata – ¨carona¨=>Limites para adesão=>Vantagens do SRP=>Desvantagens – Cuidados

com o SRP



PREGÃO ELETRÔNICO E PROVEDORES DE
SISTEMAS

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=> Proposta

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.

HAVERÁ SIMULAÇÃO DE UM PREGÃO ELETRÔNICO PELO COMPRASNET EM TODAS AS ETAPAS,

IMPERDÍVEL!!!

 

SISTEMA DO BANCO DO BRASIL-LICITACOES-E DO BANCO DO BRASIL( 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 =>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. 

HAVERÁ SIMULAÇÃO DE UM PREGÃO ELETRÔNICO PELO LICITAÇÕES-E DO BANCO DO BRASIL EM

TODAS AS ETAPAS, IMPERDÍVEL!!!

SICAF 100% DIGITAL

Credenciamento=>II- Habilitação Jurídica=>III- Regularidade Fiscal Federal=>IV- Regularidade: Fiscal

Estadual/Municipal=>V- Qualificação Técnica=>VI- Qualificação Econômica Financeira.

HAVERÁ DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA DE COMO ATUALIZAR OS DOCUMENTOS NO SICAF

 

COTAÇÃO/DISPENSA ELETRÔNICA

Visão Fornecedor

Como cadastrar proposta=>Como enviar lances=> Peculiaridades do Sistema=> Desistência de proposta=>

Responsabilidade das empresas ao participarem da Cotação Eletrônica.

CONSULTORIA/ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, SUPER DICAS: 

Como se tornar um profissional em consultoria/assessoria em licitações ou se aperfeiçoar=> Como

prospectar clientes=> como fidelizar os Clientes=> Como cobrar pelo trabalho da consultoria/assessoria.

MÓDULO VII - PRÁTICA NOS SISTEMAS


