
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
                    

 

    EVENTO PROMOVIDO PELA CGAP – CAPACITAÇÃO & GESTÃO EM AQUISIÇÕES PÚBLICAS 

CURSO: CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIROS: ÊNFASE  NA 
PRÁTICA DO PREGÃO ELETRÔNICO E O ATO  Nº 63/2020 DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS.  

       

 

    O curso será realizado no dias 21  de agosto de 2020. Com carga horaria total de 
08 horas. Diante do curso ser por vídeoconferência a empresa dará um desconto considerável, 
tendo em vista que os custos do referido evento também foram minimizados.   

 
1- Objetivo 

Proporcionar ao aluno conhecimentos sobre as principais funcionalidades do sistema Pregão 
Eletrônico e sobre a legislação que regulamenta o processo, de modo a torná-lo apto a 
conduzir e executar com segurança e rapidez os procedimentos previstos na 
operacionalização de um pregão, assim como tratará sobre o Ato nº 63 do Tribunal de Contas 
do Estado de Alagoas, que vem gerando dúvidas quanto a sua operacionalização entre os 
servidores Públicos. 

 
2- Público-alvo 

Servidores públicos que atuam ou atuarão como Presidente de Comissão de Licitação, 
Pregoeiro ou membro de equipe de apoio. O  assunto é relevante para todo e qualquer 
servidor público ou advogado que pretenda atuar em processos licitatórios, dada as 
particularidades e minúcias que este ramo jurídico possui, na medida em que este curso 
pretende contribuir a promoção de uma Administração ética e eficiente, se destinando, 
especialmente, a servidores públicos que atuam em Comissões disciplinares, assessores e 
procuradores jurídicos, advogados, auditores, profissionais dos controles interno e externo e 
demais agentes públicos envolvidos na condução de processos licitatórios na Administração 
Pública.  

 

A Organizadora: A empresa CGAP – Capacitação & Gestão em Aquisições Públicas foi criada em 

2014 com o objetivo de realizar  cursos, congressos e seminários para servidores públicos, 



advogados, procuradores, controladores, gestores, estudiosos sobre o assunto  e profissionais 

que trabalham na área pública e privada.  A  empresa recebeu o Selo e Prêmio Quality 2020, 

instituída pela International Quality Company,  reconhecida como símbolo da qualidade e 

excelência no seguimento de cursos e assessoria.  A empresa realiza cursos em todo país e 

conta com instrutores e palestrantes de renome nacional,  ministrando cursos inéditos e 

zelando pelo primor de seus serviços.  

Carga Horária Total : 08 horas. 

VALOR DO INVESTIMENTO:  

Lote 01: R$ 500,00 (quinhentos reais) para Estudantes e os Conveniados com a empresa CGAP. 

(AMA, APROMAL, APE e AMPAL). Inscrições realizadas até o dia 14/08/2020. 

Lote 02: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) para inscrições realizadas até  o dia 

10/08/2020. 

Lote 03: R$ 1.000,00 (hum mil reais) para inscrições realizadas a partir do dia 11/08/2020 até 

21/08/2020. 

3. Pré-Requisitos 
• Estar cadastrado no SIASG – Sistema de Administração de Serviços Gerais, ambiente 

de treinamento. 
• Ter disponibilidade de no mínimo 08 horas, para dedicação ao curso. 
• Possuir conhecimento básico de uso da internet e correio eletrônico. 

5- Carga horária 

• Carga horária total do curso: 08 horas 
 

6- Metodologia 

Todo o conteúdo do curso será disponibilizado por e-mail. 

Entre os recursos utilizados no curso e acessíveis ao aluno, destacam-se: 

• Conteúdos teóricos publicados na sala de aula virtual (Web); 
• Simulações; 
• Exercícios; 
 

7- Conteúdo Programático 

O curso é composto pelos seguintes módulos: 

• Módulo 1- Lei nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 10.024/19. (Parte 01) 

• Módulo 2 - Pregão Eletrônico Operacional  e Similação da operações realizadas  no Ato 
nº 63 de 2020 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas- (Partes 2 e 03) 

 
 

 

MÓDULOS Conteúdo Objetivos Específicos Atividades 

1- Parte Teorica e  Lei nº 10.520/05 e Lei Discutir ambas as Leis e Parte Teórica 



Pregão do 
Eletrônico 
Operacional 
(parte 1) Manhã 

10.024/19. sua aplicabilidade  e Prática 

 
 
 
2 - Pregão 
Eletrônico 
Operacional 
(parte 1) 

1. Utilização do Sistema 
2. Inclusão do aviso de licitação 
3. Workflow do Pregão Eletrônico 
4. Menu do Pregão Eletrônico 
5. Vincular equipe do pregão 
6. Incluir 

Impugnações/Esclarecimentos/Av 
isos 

7. Sessão Pública do Pregão 
8. Ata do Pregão 
9. Análise e Decisão do Recurso; 
10. Adjudicação do Pregão 
11. Voltar Fase/ 

Ata Complementar 
12. Homologação do Pregão 
13. Parte Prática sobre o Ato nº 

63/2020 do Tribunal de Contas do 
Estado 

 
Apresentar os 
conhecimentos 
necessários à 
operacionalização do 
Pregão, na forma 
eletrônica, da divulgação 
do edital até o 
encerramento da sessão 
pública e do Ato nº 63 do 
Tribunal de Contas do 
Estado de Alagoas 

 
 
 
 
Parte prática 

 
2 - Pregão 
Eletrônico 
Operacional 
(parte 2) 

        Simulações 
Apresentar os 
conhecimentos 
necessários à 
operacionalização do 
Pregão, na forma 
eletrônica, do 
encerramento da sessão 
pública até a homologação 
da licitação. 

 
 
 
 
Parte prática 

 

 

 

O curso será realizado  por videoconferência e utilizaremos a plataforma 

zoom.  Os alunos receberão certificado.  

 

Patrocinador Oficial 

 

www.licitelegal.com.br 



 

 

 

INSTRUTOR 

 

 
WASHINGTON LUIZ COSTA JUNIOR 

Experiência Profissional 

Servido Público Estadual - Pregoeiro Graduação e Atividades desenvolvidas  Graduado em 

Ciências Contábeis e Direito com Pós–Graduação em Auditoria e Controladoria (Controle S/C 

Auditores Independentes) e Direito Constitucional e Administrativo pelo Centro de Estudos 

superiores de Maceió-CESMAC (em curso). Atua na Comissão Permanente de Licitação, 

executando todas as tarefas relacionadas ao procedimento licitatório, desde a elaboração de 

editais e minutas de contrato, publicação, acompanhamento do processo – Fase Interna e 

Externa - até a conclusão do certame; responsável, ainda, pelo acompanhamento dos processos 

de apuração de responsabilidade de empresas  nos Procedimentos licitatórios do órgão;  · 

Presidente da Comissão de Licitação da SEDS/AL 2007/2008; Presidente da Comissão de Licitação 

da PC/AL 2008 até a presente data; · Presidente da Comissão de Licitação da SEDS/AL 2007/2008; 

· Pregoeiro desde 2008 com atuação em mais de 100 Pregões Eletrônicos com êxito.  

Presidente da Comissão Especial de RDC – Regime Diferenciado de Contratação (2016 a 2018) 

Chefe do Núcleo de Licitações da Secretaria de Segurança Pública de Alagoas. (2015 ate a 

presente data). 

Implantou RDC eletrônico no Executivo Estadual. 

Licitou os Centros Integrados de Policial – CISP no Governo Estadual. 

Licitou o Viaduto do Rotatório da  Policia Rodoviária na parte alta da Capital de Maceió-AL  

Informações e Inscrições 

                                                        e-mail: contato@cgap.com.br 

 

 

 

 

 

 

Deputado Humberto Mendes, Bairro do Poço – CEP 57.035-554, Maceió/AL., CNPJ 

Nº21.756.191/0001-9 

  


