
CURSO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA 

11 e 12 de dezembro

08 às 18h

Salvador–BA 

CH: 20 horas

Valor do Curso:

R$ 950,00
*Consulte Condições

www.directcapacita.com.br
contato@directcapacita.com.br 

Matricule-se:

Apoio Institucional Realização

Capacitação em Gestão Pública

E PROCURADORIA JURÍDICA DE MUNICÍPIOS

Nos termos do Decreto 10.024/2019 que altera os 
procedimentos para o pregão

Antônio Argollo
Auditor Federal de Finanças e Controle da CGU 

CORPO DOCENTE 

Orlando Gomes
Auditor Estadual de Controle Externo do TCM - BA

CURSO PRÁTICO DE PREGÃO 

(75) 3183-1105 | (75) 98115-5868
(71) 99936-5809 | (71) 98786-8297

Apresentação do Sistema – Operacionalização – Inovações na legislação 

Inclui também formação e atualização de pregoeiro

Incluindo também:
Material de apoio + 
Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) +
Modelos de 
documentos

CORPO DOCENTE CORPO DOCENTE 

ELETRÔNICO E CONTRATOS

(Aposentado)

CURSO PRESENCIAL -  
com saúde e segurança

Consulte o protocolo



APRESENTAÇÃO PROGRAMAÇÃO
O pregão é a modalidade de licitação para 
aquisição de bens e serviços comuns pela 
Administração Pública, ocorre que, para 
viabilizar a contratação mais vantajosa para 
Administração Pública esse procedimento é 
composto por uma série de atos que precisam 
observar a legislação vigente, a melhor 
doutrina e a jurisprudência atualizada a �m 
de guardar conformidade e ao mesmo tempo 
evitar o cometimento de irregularidades que 
podem ensejar punições aos responsáveis.

O Decreto 10.024/2019 trouxe muitas 
inovações para o pregão eletrônico, inclusive 
aqueles que atuam direta ou indiretamente 
com contratações públicas precisam estar 
atualizados para melhorar o desempenho de 
sua atuação.  

Vale ressaltar ainda que é obrigatória a 
utilização da modalidade pregão na forma 
eletrônica para a aquisição de bens e a 
contratação de serviços comuns pelos 
municípios que utilizem recursos da União 
decorrentes de transferências voluntárias, tais 
como convênios e contratos de repasse.

Além da ênfase no pregão eletrônico é 
essencial que se conheça os aspectos 
relevantes da execução e acompanhamento 
dos contratos públicos. 

Nesse sentido, a DIRECT – Capacitação em 
Gestão Pública promove o CURSO PRÁTICO 
DE PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATOS – 
Nos termos do Decreto 10.024/2019 que 
altera os procedimentos para o pregão. 
Durante o Curso será realizada apresentação 
do s istema,  or ientações sobre como 
operacionalizá-lo e demonstração das 
inovações na legislação. 

Esse curso inclui também formação e 
atualização de pregoeiro.

Contextualização
Decreto nº 10.024/2019
Inovações 
Prazos 
Regulamento 
Bens e serviços comuns 
É possível contratar serviços de engenharia por meio de pregão eletrônico?
Objetos licitáveis
Objetos que não podem ser licitados 
Como iniciar o processo de contratação
Fase interna
Publicação do aviso do edital
Publicidade
Publicidade na Lei nº 12.527/11 (controle social)
Portal da transparência municipal
Prazo de impugnação 
Pregoeiro 
Funções 
Comprasnetgovernamental 
Orientações gerais
Valor estimado ou valor máximo aceitável 
Edital 
Obrigação dos licitantes
Sessão pública
Credenciamento presencial e eletrônico
Propostas e documentos de habilitação pelos licitantes
Hipótese de declaração falsa
Procedimento de veri�cação 
Erros ou falhas
Abertura da sessão
Análise preliminar
Modos de disputa (aberto, aberto e fechado)
Pregão presencial
Diferenças entre pregão presencial e eletrônico
Julgamento 
Intenção de recorrer e prazo para recurso
Impedimento de licitar e contratar
Netiqueta
Lances no pregão presencial
Lances no pregão eletrônico
Comunicação com fornecedores – chat
O dever de negociação
Orientações básicas sobre a negociação 
Razões de recorrer 
Homologação
Adjudicação
Revogação ou anulação
Impugnação 
Recursos administrativos 
Sistema de registro de preços – SRP
Vantagens e desvantagens 
 “Carona” na ata 

PREGÃO ELETRÔNICO E PRESENCIAL

. 

S e g u i n d o  a s  m e d i d a s  d e  s a ú d e  e 
segurança para os  par t ic ipantes e 
realizadores do evento, serão adotados os 
seguintes protocolos:

- uso de máscaras; aferição de temperatura; 
utilização de apenas 60% da capacidade 
do auditório;  distanciamento físico; 
higienização periódica com álcool em gel; 
higienização periódica do ambiente.



CONTRATOS PÚBLICOS

Conceitos de contratos administrativos
Tipos de contratos
Quando da aplicação predominante de normas de direito 
privado
Convocação para assinatura
Formalização do contrato
Cláusulas necessárias
Duração dos contratos
Publicidade dos contratos
Execução dos contratos
Gestão e �scalização
Subcontratação 
Celebração de aditivos e possibilidade de prorrogação de 
contratos
Acréscimo ou supressão
Equilíbrio econômico-�nanceiro
Nulidade do contrato
Rescisão contratual
Sanções administrativas

CORPO DOCENTE

ORIENTAÇÕES GERAIS

 Auditor Federal de Finanças e Controle da 
CGU; Formação Acadêmica em Direito 
(UFBA), Administração (UCSal) e 
Processamento de Dados (FACS); 
Especialização em Administração 

Pública e Direito Administrativo – ESAF, 
ENAP, UNIEDUCAR. Instrutor Licitações e 

Contratos, Auditoria e Pre-venção à Corrupção da CGU. Chefe 
de Auditoria da CGU 2001 a 2009. Chefe da CGU no Estado da 
Bahia no período de 2009 a 2013. Chefe do Núcleo de 
Prevenção e Combate à Corrupção da CGU 2013 a 2015. 
Especialização em Combate à Corrupção pela Universidade 
George Washington – Washington DC. Auditor de Finanças e 
Controle  da  CGU 

Antônio Argollo

s

PRINCIPAIS IRREGULARIDADES 
IDENTIFICADAS PELO TCM - BA NAS 
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
Irregularidades na fase de planejamento das aquisições
Irregularidades na fase execução das aquisições
Irregularidades na fase de execução do objeto
Irregularidades na fase entrega do objeto

Especialista em Licitações e Contratos, 
G r a d u a d o  e m  E c o n o m i a  p e l a 
Faculdade Catól ica de Ciências 
Econômicas; Pós Graduação: Curso de 
E s p e c i a l i z a ç ã o  e m  G e s t ã o 

Organizacional Pública pela UNEB – 
Universidade do Estado da Bahia; Integrou 

como representante da Secretaria de Administração do 
Estado da Bahia -SAEB, no grupo de trabalho que elaborou o 
anteprojeto da Lei de Licitação do Estado da Bahia, que 
resultou na Lei de Licitação nº 9.433/05; Participou do Grupo 
de Trabalho do Conselho de Secretários de Administração dos 
Estados do Brasil – CONSAD  junto ao Ministério do 
Planejamento na elaboração do anteprojeto de mudança da 
Lei Federal 8.666/93. Professor de Licitações e Contratos (Pós 
Graduação) da UNEB, UNIRB e FUNDAÇÃO VISCONDE DE 
CAIRÚ, FACULDADE SANTISSIMO SACRAMENTO e UCSAL. 
Autor do Livro Manual do Pregoeiro – 4ª Edição Publicação de 
diversos artigos pela Revista O PREGOEIRO pela Editora 
Negócios Públicos do Brasil.

Orlando Gomes

Local: O curso será realizado presencialmente no 
endereço AUDITÓRIO 02 do Condomínio CEO 
S a l va d o r  S h o p p i n g  –  Av.  Ta n c re d o  N e ve s 
(Estacionamento gratuito desde que solicitado 
previamente), 2539 – Caminho das Árvores, Salvador 
– BA, CEP: 41.820-021 (O prédio fica ao lado do 
Salvador Shopping).

Período do curso: Será realizado nos dias 11 e 12 
de dezembro de 2020 das 08h às 18h. Serão 
disponibi l izados via  EAD  mater iais  para 
complementar os estudos do curso, que equivalem 
ao complemento de 04 horas, totalizando assim, a 
carga horária do curso de 20 horas.

Investimento: O valor do curso por participante é 
de R$990,00 (novecentos e noventa reais). Pagando 
até o dia 30 de novembro de 2020, o valor com 
desconto será de R$950,00 (novecentos e 
cinquenta reais).

Promoção: Cada instituição ou pessoa física que 
inscrever  04 (quatro) alunos neste curso terá direito 
a mais 01 (uma) 5ª (quinta) inscrição gratuita nesse 
mesmo curso.

Estudos complementares: Incluindo também 
m a t e r i a l  d e  a p o i o,  A m b i e n t e  v i r t u a l  d e 
aprendizagem (AVA) e  Modelos de documentos.

Contrato com Entidades Públicas: Os contratos 
com Prefeituras, Câmaras ou qualquer Entidade 
Pública deverão ser apresentados e assinados pelo 
Gestor junto com o comprovante de pagamento da 
despesa previamente à data do evento.



Capacitação em Gestão Pública
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Capacitação em Gestão Pública

Medidas de saúde e segurança durante os eventos de capacitação 

Seguindo as medidas de saúde e segurança para os alunos, professores e demais 
colaboradores do evento, serão adotados os seguintes protocolos:

1. Redução da utilização do espaço: será utilizada apenas 60% (sessenta 
por cento) da capacidade de cada auditório de modo a assegurar o 
distanciamento entre os participantes; 

2. Uso de máscaras: serão disponibilizadas máscaras de proteção 
individual para uso obrigatório de todos durante a realização do evento;

3. Aferição de temperatura: todos os participantes deverão se submeter à 
aferição de temperatura antes de ingressar nos auditórios; 

4. Distanciamento físico: durante as aulas, intervalos e cooffe break os 
alunos deverão manter distância e evitar aglomerações; 

5. Higienização do ambiente: será realizada higienização periódica do 
ambiente durante os 04 (quatro) turnos do evento;

6. Higienização pessoal: serão disponibilizados álcool em gel para os 
participantes e nas dependências do evento para higienização periódica das 
mãos; 

7. Grupos suspeitos: os alunos que forem constatados com algum sintoma 
do COVID-19, tais como: febre, tosse, cansaço ou falta de ar não poderão 
participar do evento.

* A inobservância dessas disposições con�gura causa para rescisão contratual 
e cancelamento da participação do aluno no evento.

À Direção.

Capacitação em Gestão Pública
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