CURSO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Primeiro Dia - 29/10/2019

Segundo Dia - 30/10/2019

08h00

Credenciamento

08h00

08h30

• Conceito de sistema de registro de preços - SRP
• Atores do srp - gerenciador, participante e carona
• Particularidades do SRP

• Atribuições dos atores do SRP
• Fluxo de contratação do carona

10h00

Intervalo para Coffee Break

10h00

Intervalo para Coffee Break

10h15

10h15

• Modalidades de licitação quem podem utilizar o SRP: pregão e
concorrência
• Vantagens do SRP para a administração pública
• Vantegens do SRP para o fornecedor

• Precauções a serem observadas pelo carona
• Limitações do carona em SRP
• A ata de SRP

12h00

Intervalo para Almoço

13h00

• Os contratos no SRP
• Diferenças entre: ata, ata de SRP e contrato
• Cancelamento do SRP para o fornecedor
• Sanções administrativas no SRP

15h00

Intervalo para Coffee Break

15h15

• Recomendações e jurisprudências dos tribunais de contas a
respeito do srp
• Estudos de caso e análises de modelos de atas de srp
• Exercícios práticos.

17h00

Encerramento do curso

12h00

Intervalo para Almoço

13h30

• Desvantagens do SRP para a administração pública
• Desvantagens do SRP para o fornecedor
• Princípios do SRF

15h00

Intervalo para Coffee Break

15h15

• Roteiro para utilização do SRP
• O edital de SRP
• Análise de editais de licitação de pregões com utilização do SRP

17h00

Encerramento do primeiro dia de curso

Objetivo: Desenvolver competências nos participantes para que conheçam as particularidades do Sistema de Registro de Preços, bem como o implementem, nos termos do Decreto Federal nº 7.892/2013.
Carga Horária: 16 horas
Público Alvo: Servidores públicos das mais diversas áreas que trabalham direta ou indiretamente com a temática de registro de preços, em especial:
Pregoeiro, Servidores dos Departamentos Compras ou Licitações, Membros da Equipe de Apoio ou Comissão de Licitação, Assessores Jurídicos, Procuradores,
Controladores, Unidades Requisitantes, Ordenadores de Despesas, Contadores, etc.
Professor: Felipe Ansaloni é advogado e parecerista, especialista em Direito Público, atuando principalmente nas áreas de Licitações e Contratos, Planos de
Cargos e Salários e Servidores Públicos. É administrador, mestrando em Administração e especialista em Gestão Pública. Trabalha com o Direito e a Gestão de
forma multidisciplinar, enfrentando desafios e causas Complexas, em busca de soluções Simples
Metodologia: A metodologia de trabalho é focada no estudo de casos concretos, compartilhamento de experiência entre os participantes, apresentação da
legislação, discussão de jurisprudências e opiniões da doutrina.

LOCAL: Sede AMM - AV. Raja Gabaglia, 385, Cidade Jardim. Belo Horizonte
INFORMAÇÕES:
INSCRIÇÕES: www.portalamm.org.br
INVESTIMENTO:
Municípios afiliados R$450,00
Público em geral R$900,00

Edir Sena - Tel: (31) 2125-2411 / edir@amm-mg.org.br
Ana Luiza - Tel: (31) 2125-2406 / analuiza@amm-mg.org.br
José Geraldo - Tel: (31) 2125-2408 / eventos2@amm-mg.org.br
Anaximandro - Tel: (31) 2125-2403 / eventos1@amm-mg.org.br
Rayne Araújo - Tel: (31)2125-2442 / eventos@amm-mg.org.br

