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SAULO DAVID

Agente Público Federal, Gestor Público,   pós graduado em Licitações e Contratos, Pós

graduado em Gestão Pública, Trabalha com Licitações há mais de 12 anos, atuando como

Membro de Comissão Permanente de Licitações, Presidente de Comissão Permanente de

Licitações, Pregoeiro Oficial, Membro de Comissão Especial de Licitação, Gestor de

Contratos e Fiscal de contratos, consultor empresarial na seara de contratações públicas e

instrutor em diversos cursos de licitações e contratos administrativos, desenvolvendo as

seguintes atividades como Agente Público:   Elaboração de pesquisa de preço , Elaboração

dos editais, Termo de Referência, condutor de grandes certames, atuando ainda na

formalização e renovação de contratos administrativos, revisão, reajuste e repactuação de

preço em contratos administrativos, formalização e gestão em atas de registros de preços,

processos de aplicação de penalidades, atuando ainda nas funções de chefe da

sessão/unidade de contratos do hospital Federal da Universidade Federal do Vale do São

Francisco, como presidente do comitê regimental de contratos. Atualmente exerce a

função de chefe do setor/unidade de contratações diretas exercendo atividades de

coordenador de dispensa de licitação, cotação eletrônica, inexigibilidade de licitação,

adesão à ata de registro de preço, pregoeiro e presidente da comissão permanente de

licitação e presidente da comissão especial de licitação. Atuando na seara de contratações

públicas como Consultor Empresarial:   Coleta e análise minudenciada em editais em

todas as modalidades, Análise e preparação em documentos para certames; análise e

preparação de toda a parte recursal e também desde simples questionamento do edital à

impugnação do mesmo, cadastro de empresas em sites  provedores de licitações

eletrônicas, participação em certames sagrando-se vencedor em licitações para diversas

empresa privadas nos mais variados segmentos cujo montante ganho  gira na monta de

mais de duzentos milhões de reais todas catalogadas. Atuando como Instrutor em

diversos cursos de Licitações e Contratos no país, capacitando diversos pregoeiros,

membros de comissões permanentes de licitações, ordenadores de despesas, gestores e

fiscais de contratos administrativos e dezenas de consultores e profissionais em licitações.

PALESTRANTE

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.



O curso será marcado pela dinamicidade. Seu principal diferencial será a fusão

entre teoria aplicada e demonstração prática das alterações ocorridas no Sistema

COMPRASNET. Teremos, como objetivo principal, o esclarecimento das dúvidas

enfrentadas pelos participantes na condução de uma cotação eletrônica.

Proporcionaremos uma ampla visão realizada no COMPRASNET

O curso será em três MÓDULOS:

Modulo I

NOÇÕES TEÓRICA DA COTAÇÃO ELETRÔNICA PELA PORTARIA 306/2001

Modulo II

DO SISTEMA COMPRAS GOVERNAMENTAIS 

Modulo III

SICAF 100% Digital (Visão Fornecedor e Visão Governo atualizado pela IN

03/2018)

ENTRE EM CONTATO 

Ao final do curso o participante deverá ser capaz de lançar uma cotação

eletrônica, e os fornecedores em participar ativamente de uma cotação eletrônica.

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)

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM
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 6 horas/aula.

nadcapacitacao@gmail.com

(46) 99911-8158

INVESTIMENTO

R$ 150,00 
por participante

- Parcelamento no cartão

de crédito

- Depósito

- Empenho ou

- Boleto Bancário



O que é a cotação eletrônica de acordo com a portaria 306/2001 => fundamentos legais e a

aplicação do artigo 24º, inciso II da Lei 8.666/1993 => principais vantagens da utilização da

cotação eletrônica => Obrigatoriedade ou não do uso da cotação eletrônica para os órgãos

integrantes do sisg de acordo com o decreto 1.094/1994 => o fracionamento e o parcelamento do

objeto => fases da cotação eletrônica => credenciamento => fase de lances => adjudicação e

homologação.

A inteligência artificial é real

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

MÓDULO I - NOÇÕES TEÓRICA DA COTAÇÃO ELETRÔNICA PELA
PORTARIA 306/2001 

Carga horária de 6

horas/aula

Treinamento AO VIVO

Transmissão em tempo real

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

MÓDULO II - DO SISTEMA COMPRAS GOVERNAMENTAIS
Visão Governo 

Procedimentos da dispensa eletrônica => Como cadastrar uma Dispensa Eletrônica => Como

operar o sistema de Dispensa Eletrônica => Procedimentos na fase de negociação após a fase de

lances => Procedimentos para a habilitação => Adjudicação e Homologação => Peculiaridades do

Sistema.

 

Visão Fornecedor

Como cadastrar proposta => Como enviar lances => Peculiaridades do Sistema => Desistência de

proposta => Acompanhamento após a fase de lance na cotação eletrônica => Responsabilidade

das empresas ao participarem da Cotação Eletrônica.

Visão Governo

Consulta de CRC => Consulta situação do fornecedor => Consulta dos níveis de cadastramento =>

Busca parametrizada => Relatório e lançamento de ocorrências. 

Visão fornecedor

Adesão ao SICAF 100% digital => Inclusão dos documentos => Consulta situação do fornecedor

MÓDULO III - SICAF 100% DIGITAL (VISÃO FORNECEDOR E VISÃO
GOVERNO ATUALIZADO PELA IN 03/2018)


