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CURSO COMPLETO: 

FORMAÇÃO E 

APERFEIÇOAMENTO 

DE PREGOEIRO. 
Como julgar e operar os sistemas 

COMPRASNET e LICITACÕES-e 

Com módulo especial de técnicas de 

negociação estratégica no julgamento do 

pregão presencial e eletrônico 

24 a 26 
SETEMBRO  •  2019  •  Curitiba - PR 
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Assista ao nosso 

VIDEO INSTITUCIONAL 

www.jmleventos.com.br 

Confira o  

HISTÓRICO JML 
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CURSO COMPLETO:  

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO 

DE PREGOEIRO. 

Como julgar e operar os sistemas COMPRASNET e LICITACÕES-e 

Com módulo especial de técnicas de negociação estratégica no 

julgamento do pregão presencial e eletrônico 

 

× Atribuições do Pregoeiro em relação aos atos de elaboração do 

Termo de referência, definição do objeto e pesquisa de preços; 

× Passo a passo do julgamento do Pregão na forma presencial e 

eletrônica: do credenciamento dos licitantes à homologação do 

resultado; 

× Julgamento e classificação das propostas, exame de 

exequibilidade 

× Exame de habilitação e as questões atinentes ao saneamento 

de defeitos 

× Tratamento da fase recursal 

× Técnicas de Negociação aplicada ao Pregão 

× Demonstração de operação dos sistemas 

COMPRASNET/COMPRASGOVERNAMENTAIS, do Governo 

Federal e Licitacoes-e, do Banco do Brasil; 

× SICAF 100% Digital. 

  

Apresentação 

Este treinamento tem por finalidade levar aos servidores públicos dos Governos Federal, Estaduais e 

Municipais, que lidam diretamente com a aplicação da legislação referente às licitações, a necessária 

formação e atualização para julgamento de propostas e habilitação e operação dos sistemas de provedores 

de licitação eletrônica da modalidade Pregão, instituída pela Lei nº 10.520 de 17/07/2002.  

Visa também proporcionar a indispensável formação de que necessitará o servidor encarregado de conduzir 

tal procedimento na conformidade da lei, assim como sua equipe de apoio. 

Três são os pontos de destaque deste curso. O primeiro é o enfoque técnico-prático, ou seja, nada obstante 

os ensinamentos doutrinários essenciais para o entendimento de uma matéria de tamanha complexidade, 

com a apresentação em linguagem simples e objetiva, o mesmo é realizado segundo metodologia que 

privilegia a aplicação prática por parte dos alunos através de painéis de debates, verificação de casos 

DATAS: 

24 a 26 
SETEMBRO • 2019 

 

LOCAL: 

Curitiba - PR 
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práticos, e licitações simuladas, possibilitando aos participantes o conhecimento de todas as minúcias que 

poderão ser encontradas nas sessões de julgamento presencial e eletrônico 

O segundo é o módulo de Técnicas de Negociação Estratégica, com base nos conceitos de negociação da 

Harvard Bussines School, na qual os participantes apreenderão as técnicas e estratégias adequadas ao uso 

da ferramenta da negociação, atribuição fixada por lei dirigida aos Pregoeiros (art. 4º, XVII da L. 10.520/2002). 

O terceiro é o módulo especial de operação nos principais sistemas de provedores de licitação eletrônica: 

COMPRASNET e Licitacoes-e. Neste módulo, o facilitador apresentará todas as etapas de operação dos 

referidos sistemas, desenvolvendo licitações simuladas, nas quais os participantes poderão se familiarizar 

com as plataformas, bem como tirar as suas dúvidas em relação à sua operabilidade. 

 
Objetivos 
× Alcançar maior eficiência nos processos de aquisição de bens e contratação de serviços, buscando 

a adequação à nova legislação; 

× Formar e capacitar pregoeiros e equipes de apoio; 

× Atualizar os profissionais em face das recentes doutrinas e jurisprudências sobre pregão; 

× Permitir uma vivência prática do tema, a partir de simulações. 

 

 

 

Público alvo 
× Secretários, Diretores, Superintendentes; 

× Pregoeiros e membros de equipes de apoio; 

× Demais servidores envolvidos direta ou indiretamente no processo licitatório. 

Vantagens 
× Conteúdo programático completo sobre pregão presencial e eletrônico, com simulações práticas; 

× Palestrantes com vasta experiência na matéria; 

× Material didático diferenciado; 

× Pontualidade, rigor científico e qualidade da marca JML. 
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Palestrantes 

LUIZ CLÁUDIO DE AZEVEDO CHAVES 

Graduado em Administração e Direito, Especialista em Direito Administrativo, o 

Prof. Luiz Claudio Chaves, alia elevado conhecimento técnico à sólida 

experiência profissional, tanto no exercício de funções públicas como na esfera 

privada. É servidor efetivo do Tribunal de Justiça/RJ, com mais de 22 anos de 

carreira, onde, dentre as diversas atividades, exerceu as funções de Diretor do 

Departamento Administrativo, Pregoeiro presencial e eletrônico, Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação e Fiscal de contratos de serviços 

terceirizados. Coordenou a equipe de revisão dos modelos padrão de Projeto 

Básico e termos de Referência. Na atividade docente, é Professor Convidado 

da Fundação Getúlio Vargas e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro-PUC-RIO, além de diversas instituições de ensino e Escolas de 

Governo do País, dentre as quais destacam-se: Escola Nacional de 

Administração Pública - ENAP, Escola de Administração Judiciária - 

ESAJ/TJRJ, Escola Nacional de Serviços Urbanos - ENSUR/IBAM. É articulista 

nos seguintes periódicos: Revista do Tribunal de Contas da União, ed. TCU; 

Revista RJML de Licitações e Contratos, ed. JML; Revista Infraestrutura Urbana, 

ed. PINI; Revista dos Municípios, ed. IBAM; e, Revista do Administrador Público, 

ed. Governet. Autor das seguintes obras: Licitações e Contratos da 

Administração Pública-Legislação Básica Reunida, Expressão Gráfica, 2009; 

Curso Prático de Licitações, os segredos da Lei 8.666/93, Lumen Juris, 2011; e, 

Diálogos de Gestão - Novos ângulos, Várias Perspectivas, Ed. JML, 2013. 

 

SAULO DAVID 

Agente Público Federal. Gestor Público. Especialista em Licitações e 

Contratos/MBA. Pós graduado em Gestão Pública. Trabalha com Licitações há 

10 anos, atuando como Membro de Comissão Permanente de Licitações, 

Presidente de Comissão Permanente de Licitações, Pregoeiro Oficial, Membro 

de Comissão Especial de Licitação e Gestor de Contratos Administrativos, 

desenvolvendo atividades como: Elaboração dos editais; Termo de Referência, 

análise de documentos para habilitação em Certames; análise e resposta de 

toda a parte recursal desde simples questionamento do edital à impugnação do 

mesmo. Consultor em Licitações para empresas privadas. Instrutor em cursos 

de Licitações e Contratos, pela Equipe Gestão Pública, Instituto Brasileiro de 

Licitações, Treinecap Treinamentos, SGP Soluções em Gestão Pública e 

Consulicitação. Atualmente exerce as funções de chefe da sessão/unidade de 

contratos do Hospital Federal da Universidade Federal do Vale do São 

Francisco, atua como Presidente do Comitê Regimental de Contratos e como 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 
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Conteúdo Programático 

1º e 2º DIAS – Luiz 

Claudio Chaves – 16 

Horas 

 

Introdução 

Fundamentos da Licitação Pública 

× Conceito de licitação, dever geral de licitar e suas 

exceções: dispensa e inexigibilidade; 

× Princípios constitucionais e específicos; 

× Características da função de pregoeiro e de membro de 

equipe de apoio; 

× Remuneração do pregoeiro e equipe de apoio. 

× Pregão - Procedimentos 

Pregão Presencial 
Fase Interna – atribuições e responsabilidades a cargo do 
Pregoeiros 

× Elaboração do ato convocatório 

o a data, hora e local como elemento de 
determinação dos competidores; 

o obrigatoriedade de divulgação do valor estimado 
da contratação; 

o critérios de aceitabilidade de propostas; 
o preço máximo; 
o documentos que podem ser exigidos na fase de 

proposta e suas implicações; 
o indicação da forma de apresentação da proposta 

e dos documentos: alternativas para o licitante. 

× Documentos de Credenciamento e Habilitação 

o Habilitação jurídica; 
o Regularidade fiscal; 
o Qualificação econômico-financeira; 
o Qualificação técnica. 

 
Fase Externa 

× Divulgação do certame; 

o contagem dos prazos; 
o alteração por ato da Administração; 
o necessidade de republicação e devolução integral 

do prazo de publicidade. 
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× Impugnação ao edital; 

o Legitimidade; 
o prazos e forma de contagem; 
o instrução e julgamento; 
o técnica de redação de relatórios e atos decisórios. 

× Pedidos de Esclarecimentos; 

o legitimidade: quem pode formular pedidos de 
esclarecimento; 

o autoridade competente para ofertar a resposta e 
prazo; 

o publicidade; 
o vinculação da resposta. 

× Recebimento das propostas; 

o recebimento dos envelopes por correio; 
o recebimento após o horário; 
o possibilidade de adiamento do certame; 
o credenciamento dos representantes; 
o participação de empresas não representadas por 

procuradores; 
o declaração de cumprimento das exigências de 

habilitação: efeitos. 

× Abertura e exame das propostas 

o observação dos critérios de aceitabilidade das 
propostas; 

o classificação e desclassificação; 
o a questão do preço máximo; 
o inexequibilidade e concorrência desleal: conceito, 

e verificação de ocorrência; 
o saneamento das propostas; 
o divergência entre o valor numérico e o valor por 

extenso: soluções; 
o ausência de documento exigido na proposta como 

motivador da desclassificação; 
o seleção de propostas para lances verbais. 

× Promoção de diligências; 

× Recebimento dos lances; 

o utilização de rádios e celulares pelos licitantes; 
o ordem de lançamento de novas propostas e 

sorteio; 
o determinação de valores mínimos de lance; 
o estabelecimento de número máximo de rodadas 

de lances verbais; 
o classificação final. 

× Exame da habilitação; 

o saneamento de vícios na habilitação; 
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o inabilitação e convocação na ordem de 
classificação; 

o declaração do vencedor. 

× Fase Recursal; 

o momento para manifestação de recursos; 
o prazo para manifestação; 
o vista dos documentos; 
o princípio da ampla defesa X princípio da 

celeridade; 
o elementos que devem estar presentes na 

motivação; 
o juízo de aceitabilidade do recurso: quando o 

pregoeiro pode recusar recebimento ao recurso 
interposto; 

o intimação para apresentação de razões e 
contrarrazões escritas; 

o efeitos da não apresentação das razões escritas; 
o instrução e julgamento dos recursos interpostos; 
o efeitos do provimento ao recurso e 

aproveitamento dos atos de julgamento. 

× Adjudicação e homologação; 

o autoridade competente; 
o efeitos. 

× Revogação da Licitação 

o conceito e autoridade competente; 
o autotutela X ampla defesa e contraditório; 
o ressarcimento ao licitante por eventuais prejuízos. 

× Anulação da Licitação 

o conceito e autoridade competente; 
o efeitos da nulidade do ato; 
o investigação de má conduta do administrador; 
o ressarcimento ao licitante por eventuais prejuízos. 

Pregão Eletrônico - Peculiaridades 

× Distinção procedimental entre a modalidade virtual e a 

presencial; 

× Escolha da modalidade eletrônica; 

o obrigatoriedade e poder discricionário; 
o quais objetos são melhore indicados para cada 

caso; 
o quantidade de itens. 

× Ato Convocatório: principais adaptações 

o pedidos de esclarecimentos e impugnações; 

× Recursos; 

o Entendimento do TCU quanto à fase de 
admissibilidade recursal. 
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NEGOCIAÇÃO ESTRATÉGICA 

Fundamentos Básicos da Negociação 

× O que é Negociação? 

× A metodologia Harvard; 

× Princípios básicos da negociação; 

× Resultados das Negociações; 

× O ciclo estratégico; 

× Desenvolvendo o processo de negociação; 

× Aspectos que prejudicam uma boa negociação; 

× Os sete pecados do negociador brasileiro; 

× Aferição dos resultados; 

× Ética nas negociações. 

 

Negociação Aplicada 

× Preparando o ambiente da reunião de negócios; 

× Técnicas de reuniões produtivas; 

× Estabelecendo o ZPA – Zona de Possível Acordo; 

× Como abordar o assunto; 

× Utilizando tempo a seu favor; 

× Vencendo resistências: reavaliação tática; 

× Chegando ao acordo; 

× Como lavrar na Ata de Julgamento as tratativas de 

negociação. 

 

Ampliando o Sucesso Profissional e Pessoal 

× Como ouvir e ser ouvido na negociação; 

× Como utilizar a LNV (linguagem não-verbal).; 

× Como negociar à distância, via fone, fax e internet; 

× Técnicas de reuniões produtivas; 

× Técnicas de Persuasão. 

 



 

 

10 

Negociação Aplicada às Licitações na modalidade pregão 
presencial 

× Preparando o ambiente do certame para uma boa 

negociação; 

× Planejando a negociação: 

o Verificação dos itens que merecem maior atenção; 
o Análise das possibilidades de mercado; 
o A importância da pesquisa de preços realizada na 

fase de planejamento da contratação; 
o Definindo o interlocutor da equipe; 
o Definindo a estratégia a ser seguida; 
o Reorganizando a estratégia. 

× Recebimento das novas ofertas; 

o Momento adequado para abrir a negociação; 
o Utilização de rádios, celulares e outro meios de 

comunicação externa pelos licitantes: direito do 
licitante ou ato discricionário do Pregoeiro? 

o Modificação de cláusulas contratuais para 
viabilizar novas ofertas: limites; 

o Determinação de valores mínimos de lance; 
o Pode ser estabelecido número máximo de 

rodadas de lances? 

× O que pode ser negociado no pregão? 

o O que pode ser negociado nas propostas?  
o Proposta inexequível: como identificar? 
o Cláusulas contratuais para fins de redução de 

preços; 

× Nas modalidades tradicionais a CPL poderá negociar 

com o primeiro classificado? 

× Qual o momento mais adequado para abrir a negociação 

de um item? 

× A CPL/Pregoeiro pode cancelar (revogar) um item em 

virtude de inflexibilidade do licitante? 

× Como lavrar na Ata de Julgamento as tratativas de 

negociação. 

 

 



 

 

11 

3ª. DIA – SAULO 

DAVID – 8 Horas. 

 

SISTEMA COMPRASGOVERNAMENTAIS/COMPRASNET 

 

MODULO I 

 

Visão Fornecedor 

Consulta a pregões agendados, em andamento; e 

realizados=> Consulta às atas dos pregões=> Aviso de 

licitação=>Captação/Coleta de editais=>   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 => Adjudicação=> 

Homologação=> Cotação eletrônica. 

 

Visão Governo 

Acesso ao sistema=> Credenciamento ao sistema=> Inclusão 

e Consulta a Intenção  de  Registro  de  Preço-IRP=> catmat e 

catser =>Inclusão do aviso de licitação e agendamento do 

pregão eletrônico=> Transferência do edital=>  Cadastrar 

equipe de apoio=>Alterar membros da equipe de 

apoio=>Vincular equipe do pregão=> Incluir 

impugnações/Esclarecimentos e Avisos=>Sessão Pública do 

pregão eletrônico: Analise de proposta/Fases de 

Lances/Visualizando propostas/Declarações/Consultar 

Declaração ME/EPP/Cooperativa por pregão/Suspensão do 

pregão/Reabrir pregão/Aceitar propostas/Chat/ Habilitar 

fornecedor/Juízo de admissibilidade/Encerramento da sessão 

pública=> Adjudicação=> Homologação=> Cadastro Reserva. 

 HAVERÁ SIMULAÇÃO DE UM PREGÃO ELETRÔNICO EM 

TODAS AS ETAPAS NOS TRÊS AMBIENTES 

(FORNECEDOR, PREGOEIRO E AUTORIDADE 

COMPETENTE) 

SICAF 100% Digital (Visão Fornecedor e Visão Governo 

atualizado pela IN 03/2018) 
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MÓDULO II – SISTEMA DO BANCO DO BRASIL – 

LICITAÇÕES-E 

 

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. 

 

 

 

Carga horária 

24 Horas. 

 
 
 

Data 

24 a 26 de setembro de 2019 

 
 
 

Horários 
× Credenciamento e entrega do material: 8h às 8h30min; 

× Palestra: das 8h30min às 12h30min e das 14h às 18h; 

× Coffee-break: às 10h e às 16h; 

× Almoço: às 12h30min. 
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Local do evento 
HOTEL VICTORIA VILLA 

Av. Sete de Setembro, 2448 - Centro, Curitiba, PR 

Fone: (41) 3072-7878 

reservas@victoriavilla.com.br | www.nacionalinn.com.br      

APARTAMENTO SUPERIOR TARIFAS 

Individual R$ 180,00 + 10% de taxa. 

Duplo R$ 220,00 + 10% de taxa. 

Triplo R$ 270,00 + 10% de taxa. 

 

CONDIÇÕES: 

 Incluso café da manhã; 
 Informe no ato da reserva que está inscrito neste evento; 
 Tarifa especial concedida para participantes do evento, para reservas realizadas através do e-mail: 

reservas@victoriavilla.com.br ou telefone: (41) 3072-7878 

ESTACIONAMENTO: No local, mediante disponibilidade. Pagamento direto na recepção do hotel. 

× Período do Evento R$ 25,00 (taxa inclusa) 

× Diária (24 horas) R$ 28,00 (taxa inclusa) 

 
 
 
 
 
 
 

Opção de hospedagem 

Entrar em contato com a Central de Relacionamento JML: 41. 3595.9999 
 
 

 

 

mailto:reservas@victoriavilla.com.br
http://www.nacionalinn.com.br/
mailto:reservas@victoriavilla.com.br
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Investimento 
 

PLANO INDIVIDUAL 

R$ 3.980,00 

(três mil, novecentos e oitenta reais), valor para 
não assinante. 

 

10% de desconto para assinantes. 

e inscrições até dia 05/08/2019.   

A cada 4 (quatro) inscrições do mesmo órgão e vinculadas à mesma fonte 
pagadora, a JML concederá cortesia para uma 5ª (quinta) inscrição. 

 

 Inclusos: material de apoio (canetas, blocos e pasta), apostila específica do curso (Editora JML), 

Legislação JML de Licitações e Contratos Administrativos (Editora JML), Certificação de Capacitação e 

Aperfeiçoamento profissional, 06 (seis) coffee-breaks e 03 (três) almoços. 
 

 

 

Participe 

& Receba 

 
Apostila + Legislação JML de 

Licitações e Contratos 
Administrativos 
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Orientações para a inscrição e 
pagamento 
A inscrição deverá ser efetuada pelo telefone (41) 3595-9999, ou no portal da JML (www.jmleventos.com.br); 

e o respectivo pagamento em nome de Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda., CNPJ nº 

07.777.721/0001-51 – Banco: 

 

Caixa Econômica Federal: Agência: 0997 - Op: 003 - C/C 161 – 5 

 

Certidões Negativas na página principal do portal da JML 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.contratacoes.com/

