
Curso de Licitação Completo 
Modalidades Clássicas, Pregão e Sistema de 
Registro de Preços

O curso
O curso de licitação completo tem como foco principal a apresentação detalhada 
do ambiente vigente sobre licitações e contratos administrativos em nível nacional, 
destacando as previsões constitucionais próprias, a jurisprudência regente, 
reforçando os comandos da Lei Geral sobre Licitações (Lei nº 8.666/93) aplicáveis 
em todos os demais casos.

Apresenta  de  forma  prática  todos  os  procedimentos  e  técnicas  do  pregão,
estabelecidos pela Lei nº 10.520/02 com simulação de sessão de pregão na forma
presencial, com apoio de instrumento de tecnologia institucionalizado em caráter
nacional; e eletrônica com utilização de aplicativo próprio do Instituto Licitar com
base no modelo do Comprasnet – já adequado ao Decreto federal nº 10.024/2019. 

Apresenta ainda os procedimentos e técnicas do Sistema de Registro de Preços,
em conformidade com o previsto na Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e no Decreto
Federal  nº  7.892/13,  com as  alterações  do  Decreto  nº  8.250/14  e  Decreto  nº
9.488/18. 

Por que participar?

O curso oferece capacitação basilar e objetiva, no desenvolvimento e participação
dos  profissionais  em  todas  as  modalidades  de  licitações,  no  âmbito  federal,
estadual e municipal. 

Oferece  também  formação  necessária  para  a  capacitação  de  pregoeiros
(presencial e eletrônico) e equipe de apoio, assim como para os profissionais da
iniciativa privada; propiciando a exploração detalhada e prática dos conceitos e
procedimentos  estabelecidos  pela  Lei  nº  10.520/02.  Disponibiliza  ainda  aos
agentes  públicos  o  conhecimento  necessário  para  a  implementação  eficaz  de
todos  os  procedimentos  do  SRP  e  aos  profissionais  da  iniciativa  privada  a
expertise para a obtenção dos melhores resultados nos negócios públicos.

A quem este curso se destina?

Todos os  profissionais  da iniciativa  privada que se dispõem a contratar  com a
Administração  Pública;  autônomos  como  advogados,  engenheiros,
administradores  e  economistas;  pregoeiros  e  membros  de  equipes  de  apoio;
membros de comissões de licitação;  gerentes,  gestores de contratos  e  demais
agentes  públicos  envolvidos  direta  ou  indiretamente  nos  procedimentos  de
licitação e contratação da Administração Pública.



Diferenciais

O  curso,  de  linguagem  simples,  trabalha  os  dois  lados  da  licitação  e  da
contratação (o público e o privado) de forma objetiva e aplica a teoria na prática,
apresentando os princípios constitucionais e os basilares como forma eficaz na
solução de conflitos. 

Trabalha os cenários completos da sessão do pregão, focando tanto a atuação do
pregoeiro quanto a do licitante e do Sistema de Registro de Preços, inclusive, a
análise dos entendimentos do TCU e demais Tribunais quanto aos procedimentos
de  adesão  à  ata  (carona)  e  da  vigência  da  ata.  Foca  ainda  as  vantagens  e
desvantagens do SRP, com avaliação de casos reais e questões polêmicas sobre
a matéria. 

Pelo conhecimento e experiência acumulados, os professores, como elaboradores
de  políticas  públicas  no  Governo  do  Estado  de  São  Paulo,  propiciam  o
estreitamento entre a teoria e a prática.

Programação

PRIMEIRO DIA SEGUNDO DIA

8 às 8h30 Credenciamento

Pregão: Legislação Aplicável, 
Conceitos e Características Gerais. 
Professor: Nivaldo Munari

8h30 às
10h30

A Licitação sob o manto da Lei Geral: Conceitos legais e 
constitucionais. O Processo da Contratação. Modalidades, Tipos e 
Regimes de Execução.
Professora: Maryberg Braga Neto

10h30
às10h45

Coffee Break

10h45 às
12h30

O Edital, A Habilitação e A Proposta. Homologação e Adjudicação, 
Recursos Administrativos.
Professora: Maryberg Braga Neto

Pregão: Fase Interna (preparatória)
e Externa.
Professor: Nivaldo Munari

12h30 às 14 Almoço

14 às 16
Contratos Administrativos: Conceito e Instrumento de Contratação -
Obrigatoriedade.
Professora: Maryberg Braga Neto

Pregão: Sessão Pública do Pregão 
Presencial. Penalidades

Professor: Nivaldo Munari

16 às 16h15 Coffee Break

16h15 às 18 Contratos Administrativos: Cláusulas (Prazo, Pagamento, 
Alteração, Recomposição da Equação Econômico-Financeira, 
Reajustes 

Pregão Presencial na Prática. 
Professor: Horácio José Ferragino
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Professora: Maryberg Braga Neto

TERCEIRO DIA

8h30 às
10h30

Pregão Eletrônico: Conceito, Características Especificas e as inovações do Decreto

nº 10.024/19. 

Professor: Nivaldo Munari

10h30 às
10h45

Coffee Break

10h45 às
12h30

Pregão Eletrônico: Prática – COMPRASNET – Modo de Disputa ABERTO. 

Professor: Horácio José Ferragino

12h30 às 14 Almoço

14 às 16

Vantagens de Utilização do SRP (Administração e Fornecedor) Planejamento, Estruturação e 
Características.
SRP: Conceito, Base Legal (incluindo a nova legislação: Decreto Federal 7.892/13).
Como e Quando Implantar o SRP. Fase Preparatória, Providências, Responsabilidade e 

Atribuições (Órgão Gerenciador, Órgão Participante e Gestor do Contrato).
Professor: Nivaldo Munari

16 às 16h15 Coffee Break

16h15 às 18
Atribuições (Órgão Gerenciador, Órgão Participante e Não Participante).
Professor: Nivaldo Munari

Carga horária: 24 horas

CURSO DE LICITAÇÃO COMPLETO Modalidades Clássicas, Pregão e 
Sistema de Registro de Preços 

Carga horária: 24 horas

1) LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS

a) A LICITAÇÃO SOB O MANTO DA LEI GERAL

Conceitos legais e constitucionais:

• Competência para legislar sobre licitações

• Princípios que regem a Administração Pública
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• Princípios Basilares da Licitação

Processo de Contratação

• A concepção do processo licitatório

• Pressupostos Técnicos (projeto básico e termo de referência) e Econômico-
Financeiros (bancos de preços oficiais e pesquisa de preços)

Modalidades

• Modalidades clássicas

• Publicidade

Tipos de Licitação e Regimes de Execução

• Tipos

• Regimes

O Edital

• Habilitação

• Qualificação econômico-financeira

 Qualificação técnica (Lei Geral e jurisprudência) 

• Proposta e Julgamento

• Impugnação ao Edital.

Homologação e Adjudicação

Recursos Administrativos

Síntese sobre Lei Complementar nº 123/2006

 Benefícios
 Licitações diferenciadas 

b) CONTRATOS

Conceito

Instrumentos de Contratação - Obrigatoriedade

Cláusulas

• Prazo

• Pagamento

• Alteração Contratual



• Recomposição da Equação Econômico-Financeira

• Reajuste

2) PREGÃO: PRESENCIAL E ELETRÔNICO

a) LEGISLAÇÃO: Pregão Presencial e Eletrônico

◦ Legislação aplicável

◦ Conceito

◦ Características gerais

◦ Fase Interna (preparatória)

◦ Fase Externa

◦ Sessão pública do pregão presencial

◦ Atos finais da fase externa do pregão presencial

◦ Penalidades

b) PREGÃO PRESENCIAL (Prática)

Simulação de um pregão presencial com utilização de aplicativo, 
contemplando:

• Fase preparatória (providências prévias e estratégia para a condução do 
pregão).

• Operacionalidade do aplicativo

• Abertura da sessão

• Credenciamento

• Recebimento dos envelopes

• Abertura e análise das propostas

• Seleção de propostas

• Etapa de lances

• Classificação / Direito de preferência

• Negociação

• Aceitabilidade do preço da melhor oferta

• Análise de habilitação do detentor da melhor oferta



• Manifestação de Recursos

• Adjudicação e elaboração da Ata

Esclarecimentos de dúvidas e de ocorrências da sessão simulada

A simulação será efetuada utilizando-se o aplicativo SAPP – Sistema de 
Acompanhamento de Pregão Presencial do Governo do Estado de São Paulo.

c) PREGÃO ELETRÔNICO (Prática)

 Conceito do pregão eletrônico.

 Características específicas do pregão eletrônico.

 Inovações do pregão eletrônico – Decreto nº 10.024/2019

 Desconexão.

Simulação de um Pregão Eletrônico com utilização de aplicativo - 
COMPRASNET (duas telas simultâneas - visão do pregoeiro e licitante) 
contemplando as seguintes etapas:

  Credenciamento e Obtenção de Acesso.
  Disponibilização do Edital para Consulta e "Download".
  Solicitações de Esclarecimentos, Impugnações ao Edital e 
Aditamentos.
  Cadastramento de proposta pelos licitantes.
  Criptografia e assinatura digital.
  Abertura das propostas pelo pregoeiro.
  Análise das propostas - Classificação e Desclassificação.
  Etapa de lances.
  Direito de Preferência - Lei Complementar 123/07.
  Negociação.
  Aceitabilidade do preço.
  Habilitação.
  Manifestação de recursos.
  Adjudicação.
  Encerramento do pregão.
  Disponibilização da Ata.

Esclarecimentos de dúvidas e de ocorrências da sessão simulada.

A simulação será efetuada com o sistema de pregão eletrônico desenvolvido
pelo Instituto Licitar  baseado no portal  COMPRASNET – Modo de Disputa
ABERTO (Decreto nº 10.024/2019)                                     



3) SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

 Conceito;
 Base Legal;
 Planejamento e Estruturação;
 Características e Vantagens;
 Funções – Órgãos Gerenciadores, Órgãos Participantes e Órgãos Não 
Participantes;
 Licitação;
 Ata de Registro de Preços e Adesão (“carona”);
 Contratação e Controle;
 Revisão, Reajuste e Acréscimos;
 Cancelamento e Penalidades.
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