CURSO ONLINE PREGÃO E DE FORMAÇÃO DE
PREGOEIROS, INCLUINDO AS ALTERAÇÕES
CONTIDAS NO DECRETO FEDERAL 10.024/2019
18 E 19 DE MAIO DE 2021
Atender ao normativo disposto no § 3º, inciso II, artigo 16 do decreto 10.024/2019, e, capacitar os agentes da administração pública para o exercício da atividade de Pregoeiro e equipes de
OBJETIVO
apoio. Tal formação deve incluir, dentre outros conteúdos, o conhecimento dos normativos e a
efetiva instrução do respectivo processo licitatório de Pregão.
PÚBLICO-ALVO

Pregoeiros, agentes da administração pública, gestores, agentes de controles internos, prefeitos (as), vereadores (as), dentre outros.

Contextualização teórica do tema no ambiente público, com inserção de nuances práticas
voltadas a casos concretos. Utilização de recurso visual e interação dos alunos com um dos
METODOLOGIA
endereços eletrônicos onde são realizadas as licitações da modalidade de Pregão no âmbito
do Governo Federal.
CARGA HORÁRIA

16 horas online divididas em 4 módulos de 4 horas.

Zacarias Monteiro dos Santos: Graduado em Administração e Ciências Sociais. Pós Graduado em Administração Pública – Gestão de Transportes e Obras Publicas pela Fundação
João Pinheiro. Consultor e especialista em licitações públicas e Presidente da CPL do DEER/
PROFESSOR MG desde 2015.
Paulo Sérgio de Queiroz Casséte: Procurador do Estado de Minas Gerais. Chefe da Coordenação de Contratos de Convênios de Infraestrutura da Procuradoria do DEER/MG. Advogado
e Consultor de Direito Público.
PROGRAMAÇÃO

Primeiro dia: 18/05/2021
8h: MÓDULO I
Tópico 1:
- Introdução ao tema licitações:
histórico, princípios, aplicabilidade,
dentre outros.
- Conteúdo normativo aplicado ao
Pregão.
Tópico 2:
- Introdução à fase interna.
- Fase interna: Planejamento, termo
de referência e definição dos requisitos de habilitação e do futuro contrato.
- Fase interna: Elaboração do edital e
do aviso da licitação.

12h: Intervalo para almoço.
13h: MÓDULO II
Tópico 3:
- Fase externa: Credenciamento e
abertura da sessão pública. Apresentação e classificação das propostas.
Tópico 4:
- Fase externa: Etapa de lances.
Modos de disputa, tipos de lances e
encerramento da etapa. Julgamento
das propostas e habilitação. Fase
recursal, adjudicação, homologação e ata.
17h: Encerramento do primeiro dia.

Segundo dia: 05/05/2021
8h: MÓDULO III
Tópico 5:
- Estudos de casos e comentários
sobre a ampla jurisprudência formada em torno do assunto Pregão.
12h: Intervalo para almoço.
13h: MÓDULO IV
Tópico 6:
- Responsabilidade dos agentes públicos no Pregão.
- Aspectos polêmicos no Pregão.
17h: Encerramento do curso.

INVE STIME NTO

INF ORMAÇ ÕE S

R$ 450,00 (Municípios Afiliados)
R$ 900,00 (Público Geral)

Anaximandro - (31) 2125-2403 | anaximandro@amm-mg.org.br
Edir Sena - (31) 2125-2411 | edir@amm-mg.org.br
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