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PALESTRANTES

NÁDIA DALL AGNOL

Servidora Pública da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, graduanda em Direito na

Universidade Paranaense – UNIPAR, pós-graduanda em Direito Administrativo

Municipal na Universidade Paranaense – UNIPAR. Pregoeira desde o ano de 2013, com 9

anos de experiência com licitações e contratos, sendo que nesse período já realizou mais

de 2.500 processos licitatórios tanto presencial quanto eletrônico, neste com 7 anos de

experiência prática através da Plataforma do Portal de Compras do Governo Federal-

COMPRASNET. Desenvolve atividades como Agente Público:  Elaboração de pesquisa de

preço, elaboração dos editais, termo de Referência, condutora dos certames tanto na

forma eletrônica como presencial. Atualmente exerce a função de chefe de divisão do

pregão eletrônico realizando todos os processos eletrônicos no Município de Francisco

Beltrão-PR. Atuando como Instrutora em cursos de Licitações e Contratos pelo Brasil

tanto na forma presencial “in company” como em cursos online ao vivo, capacitando

pregoeiros, equipes de apoio, membros de comissões permanentes de licitações,

ordenadores de despesas, bem como, fornecedores, consultores e profissionais em

licitações, com ênfase no Pregão Eletrônico e operacionalização no Portal de Compras do

Governo Federal- COMPRASNET.

ANTONIO LIMA

Antônio Emanuel Vieira Lima, Servidor Público na Prefeitura Municipal de Jardinópolis

estado de São Paulo desde 2010. Graduado em Engenharia de Produção, especialista em

licitações e contratos, atuou desde o início da vida pública no departamento de licitações

e compras, sendo membro da comissão permanente de Licitações, Presidente da CPL,

equipe de apoio do Pregão Presencial, Pregoeiro no Presencial e Eletrônico. Atualmente

exercendo a função de Diretor geral do Departamento de Licitações e Compras, além de

ser Pregoeiro titular do município. Palestrante, ministro cursos de Licitações, Pregão

Presencial e Eletrônico, com ênfase na plataforma licitações-e do Banco do Brasil



Conteúdos introdutórios fazem parte das aulas, já que são de extrema importância

para compreensão do sistema antes da prática, sendo baseado no Decreto nº

10.024/2019 e Instrução Normativa nº 206/2019.

Cada aluno terá direito a uma apostila com passo a passo em imagens para

acompanhamento. Será disponibilizado também e-books com conteúdo

compacto relacionado a operacionalização das principais fases do pregão

eletrônico, no Portal de Compras do Governo Federal – COMPRASNET ou no

Banco do Brasil – LICITAÇÕES-E. 

O curso será dividido em três módulos, 

1 Módulo – Aula para todos os participantes com a teoria relacionada as licitações

públicas e as principais alterações advindas do Decreto nº 10.024/2019, com os

palestrantes Nádia e Antônio;

2 Módulo – Prática com simulação no Portal de Compras Governamentais –

COMPRASNET, com a palestrante Nádia; ou

3 Módulo – Prática com simulação no Banco do Brasil – LICITAÇÕES – E, com o

palestrante Antônio.

 O curso será voltado a prática do sistema, com intuito de assegurar

conhecimentos técnicos e práticos ligados as principais etapas e fases do pregão

eletrônico. 

ENTRE EM CONTATO 

A inteligência artificial é real

COMO FUNCIONA O TREINAMENTO?

PÚBLICO ALVO
Aos profissionais servidores públicos (municipais, estaduais e federais) que atuam

na área de compras, licitação e contratos. Fornecedores e demais profissionais que

atuem ou pretendam atuar com os pregões eletrônicos pelo comprasnet já que no

curso serão abordados os dois ambientes. (agente público e fornecedores)

Apostila
Passo a passo da

operacionalização no 

 sistema

Certificado de

conclusão

 

METODOLOGIA
A formação será executada através de treinamento online, ministrado em ambiente

virtual (plataforma de vídeoconferência - ZOOM), interativa e ao vivo. Carga

horária de 12 horas/aula.

nadcapacitacao@gmail.com

(46) 99911-8158

INVESTIMENTO
 

R$ 790,00 
por participante

 
 

- Parcelamento no cartão

de crédito

- Depósito

- Empenho ou

- Boleto Bancário

 
 



INTRODUÇÃO
- Conceitos Fundamentais

- Atualização do Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de

2019

- Instrução Normativa 206/2019 e os prazo para utilização

do Pregão Eletrônico 

-   Lei Complementar nº 123/06 e Prerrogativas de

ME/EPP/MEI/EIRELI – exclusividade e prioridade de

contratação

SICAF
- Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –

SICAF;

-Consulta situação do fornecedor;

- Busca parametrizada;

- Relatório e lançamento de ocorrências;

- Inclusão de ocorrências.

 

PESQUISA DE MATERIAIS E SERVIÇOS NOS

CATÁLOGOS – CATMAT E CATSER
- Consultas em geral;

 

LANÇAMENTO DE LICITAÇÕES
- Inclusão de licitações Tradicionais e pelo Sistema de

Registro de Preços – SRP;

- Telas de trabalho do pregoeiro – opções do menu;

- Divulgação de Avisos, Pedidos de Esclarecimentos e

Impugnações ao Edital, conforme o Decreto nº

10.024/2019.

 

REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DE LICITAÇÃO
- Evento de adiamento;

- Evento de alteração;

- Evento de retificação;

- Evento de suspensão; e 

- Evento de reabertura (com e sem prazo).

A inteligência artificial é real

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
MÓDULO I MÓDULO II 

SESSÃO PÚBLICA (REALIZAÇÃO DO PREGÃO)
- Realização do Pregão eletrônico (com simulação

pregoeiro x fornecedor)

-Sessão Pública – abertura, condução e boas práticas;

- Simulação dos modos de disputa Aberto e

Aberto/Fechado, conforme o Decreto nº 10.024/2019;

- Demonstração do Desempate dos lances finais de

empresas ME/EPP, de acordo com a Lei Complementar

n. 123/2006 e suas alterações;

FASE DE ANÁLISE DE PROPOSTAS,

NEGOCIAÇÃO E POSSIBILIDADE DE EFETUAR

DILIGÊNCIAS
- Abertura e análise das propostas;

- Negociação de preços de acordo com art. 38 do Decreto

10.024/19;

- Prazos para complementação de informações pertinentes

aos documentos de habilitação;

 

HABILITAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO
- Documentos de Habilitação;

- Verificação dos documentos constantes no SICAF;

-  Quais documentos são possíveis de conferir no SICAF;

- Adjudicação;

- Encerrar a sessão;

 

FINALIZANDO O PREGÃO ELETRÔNICO
- Ata do Pregão e demais documentos do sistema;

- Recursos - pressupostos, prazos, análise e decisão;

- A adjudicação e Homologação

- Retorno de Fase do Pregão Eletrônico.

Carga horária de 12

horas/aula
 

 
DALL AGNOL & DALL AGNOL LTDA
CNPJ nº 12.095.355/0001-90


