
                                                                                             
                       

 
 
 

 

     

CURSO MASTER DE LICITAÇÕES E CONTRATOS -  FORMAÇÃO DE 
PREGOEIROS 

CURSO 100% PRESENCIAL 

 Data Programada:  17 e 18 de dezembro de 2020. 

HORARIO: 08h00 às 12h00 das 13:00 às 17h00  

CARGA HORÁRIA: 16hs/aula. 

 
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. 

1. 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. 
 

(USO OBRIGATÓRIO DE 
MASCARA DURANTE O EVENTO). 

 
 

PROGRAMAÇÃO  

Oferecemos: Apostila personalizada com o conteúdo do curso e Certificado de 

Conclusão do curso, Coffee Break, Bolsa Personalizada, bloco de anotações e 
caneca.   

 

 

 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

O curso é composto pelos seguintes módulos: 

• Módulo 1- Lei nº 8.666/93  

• Módulo 2 - Pregão Eletrônico Operacional -  

MÓDULOS Conteúdo Objetivos 
Específicos 

Atividade
s 

1- Parte 
Teórica 

Todas as 
Modalidades 

Licitatórias 
da Lei 

8.666/93 e 
a Lei do 
Pregão. 

Lei nº 8.666/93  Discutir a Lei e as 
decisões dos 

Tribunais quanto a 
sua aplicação 

Parte 
Prática do 

TR e ETP 

 
 

 
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 

1. Exercícios 

 
Apresentar os 

conhecimentos 
necessários à 
operacionalização do 

Pregão, na forma 
eletrônica, da 

divulgação do edital 
até o encerramento 
da sessão pública. 

 
 

 

 

Parte 
prática 

 

2 - Pregão 
Eletrônico 
Operacional 

(parte 2) 
Pregão 

Presencial 

1. Ata do Pregão 
2. Análise e Decisão do Recurso 
3. Adjudicação do Pregão 

4. Voltar Fase / 
Ata 

Complementar 
5. Homologação do Pregão 
8. Exercícios 

Apresentar os 

conhecimentos 
necessários à 

operacionalização do 
Pregão, na forma 

eletrônica, do 
encerramento da 

sessão pública até a 
homologação da 
licitação. 

 

 
 

 

Parte 

prática 

 
 
Instrutor do Curso: Graduado em Ciências contábeis (UNIT/AL) 

Graduando em Administração Pública (IFAL/AL) 
Pregoeiro desde 2010, atuação em mais de 500 pregões com êxito; 
Já atuou na controladoria interna de vários municípios, 

Foi Diretor financeiro da secretaria municipal de Educação; 
Atuou como diretor de planejamento e estudo na fase preparatória das contratações; 

Atuou na assessoria técnica em compras e preparação de Termos de referências para 
licitação 

Atualmente atua como pregoeiro e é diretor da empresa Wlicita Consultoria em 
licitações. 

 

 
Informações e Inscrições 

                                                        e-mail: contato@cgap.com.br 
Contato : 82 9998786 

mailto:contato@cgap.com.br

