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 (http://professoraantonieta.com.br/)

Formação e Capacitação de Pregoeiro com
Prática no Portal de Compras do Governo
Federal – Comprasnet – 2019 – Brasília-DF

Datas

de 18/02/2019 à 20/02/2019

de 18/03/2019 à 20/03/2019

de 08/04/2019 à 10/04/2019

de 20/05/2019 à 22/05/2019

de 17/06/2019 à 19/06/2019

Valor

Sob-Consulta

CURSO FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO COM PRÁTICA NO PORTAL DE COMPRAS DO

GOVERNO FEDERAL – COMPRASNET.

–

Bem vindo, gostaríamos de apresentar alguns motivos para você fazer este curso:

TURMAS REDUZIDAS

– Com isso, o aluno terá uma atenção especial, que fará o aprendizado ser mais e�caz, considerando que o

instrutor poderá dedicar-se a turma de maneira integral.

SEGURANÇA NA TOMADA DE DECISÕES

– O tempo de curso foi dimensionado para que se possa transmitir o conteúdo necessário aos alunos, para que

estes retornem às suas instituições com subsídios para implantar e operar o Pregão com segurança jurídica.

EXERCÍCIO PRÁTICO

–

EXERCÍCIO PRÁTICO  

Neste curso, será disponibilizado 1 (um) dia para o treinamento prático em computadores individuais, ou seja,

o aluno fará simulações de pregões eletrônicos no  sítio do Governo Federal de compras

governamentais  (www.comprasnet.gov.br

(http://contato.professoraantonieta.com.br/accounts/4815/messages/1079/clicks/[id]/8296)),  como se

estivesse em sua sala, facilitando sem dúvida o aprendizado e oferecendo maior segurança para que ele possa

operar o pregão em sua instituição.

MATERIAL DIFERENCIADO E ATUALIZADO

Pesquise no site 
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– Neste e em todos os nossos cursos, o material é elaborado com a legislação atualizada, juntamente com

decisões do TCU e orientações normativas da AGU que são passadas em sala, fazendo com que o aluno conheça

a legislação e também os pontos polêmicos, podendo assim fazer um processo licitatório totalmente

transparente e livre de vícios que podem causar punições aos envolvidos no processo.

IMPORTANTE SABER

– Você sabia, que muitos processos licitatórios são fracassados ou anulados muitas vezes por falta de

conhecimento de quem pratica esses atos? Sabia também, que o custo de um processo licitatório é altíssimo

para a Administração? Você sabia que na visão do Tribunal de Contas da União o pregoeiro pratica ato de gestão

pública? Fazendo este curso, você estará agindo de acordo com o que o TCU determina em seu acórdão:

Acórdão 536/2007 – Plenário

(…)

2.2 Tendo em vista o dinamismo do pregão eletrônico, suas peculiaridades tecnológicas e a diversidade de eventos que
lhe são sujeitos, a atuação do pregoeiro é fundamental para a condução regular do certame. Não foi por outra razão que
o parágrafo único do art. 7º do Decreto 3.555/2000 condicionou o exercício das atribuições de pregoeiro, de�nidas
conforme a realização de cursos de capacitação especí�ca do agente público, de forma que ele tenha conhecimentos
su�cientes para conduzir as sessões, garantir a competição dos concorrentes e a segurança da futura contratação com
aquele que preenche os requisitos de melhor proposta para a Administração.(…)

Este curso irá ajudar a sua administração, a não cometer erros e a licitar de maneira mais e�caz, minimizando os

gastos desnecessários.

Inscreva-se e venha participar de um curso realmente diferenciado, que tem o aprendizado do  aluno como seu

principal objetivo, pois sabemos das di�culdades que são encontradas dentro das instituições nesta área que é

primordial para a Administração Pública.

–

DEMAIS INFORMAÇÕES

A empresa reserva-se o direito em cancelar e/ou adiar o curso, se houver insu�ciência de alunos e substituir o

professor por motivos imperiosos. O treinamento poderá ter a con�rmação até 3 dias úteis antes do Curso.

A con�rmação da inscrição no curso, só será realizada mediante o recebimento da Nota de Empenho (original,

ou e-mail) obedecendo ao prazo limite 10 (dez) dias antes do curso.

Para empresas/Pessoa Física, a con�rmação da inscrição no curso, só será realizada mediante pagamento total

ou parcial, mínimo (10%) com envio de comprovante de depósito Bancário/transferência com a identi�cação dos

participantes, obedecendo ao prazo limite 10 (dez) dias antes do curso e restante último dia do evento.

Após a realização do pagamento que garantirá a inscrição do aluno, esse somente poderá ser cancelado por

motivo superveniente devidamente comprovado, caso contrário, o aluno se responsabilizará pelo NO SHOW

(não comparecimento).

Quando não for possível o cumprimento dos prazos estabelecidos, favor entrar em contato com a empresa.

Em caso de dúvidas entre em contato conosco através deste e-mail ou através dos números da nossa central de

atendimento para maiores informações:  (61) 3367-5528 / (61) 3367-0280 ou

curso@professoraantonieta.com.br

–

VALOR DO INVESTIMENTO:

R$ 2.510,00 (Dois mil, quinhentos e dez reais) por aluno.

R$ 2.384,50  (Dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos)  5%OFF – para 1 (uma)

inscrição para depósito bancário ou empenho antecipado (10 dias antes do treinamento)
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R$ 2.259,00 (Dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais) 10%OFF – para 2 (duas) inscrições do mesmo

órgão, curso e data, para depósito bancário ou empenho antecipado (10 dias antes do treinamento)

Para três ou mais inscrições neste treinamento do mesmo órgão,  curso e data, consulte condições

diferenciadas.

OBSERVAÇÃO:  Aplicando o princípio da economicidade, a cada 04 inscrições da mesma empresa, neste

treinamento, concederemos a 5ª como cortesia.   Desconto não acumulativo.

CARGA HORÁRIA: 21 Horas – (Horário de 08:00 às 12:30 e das 13:30 às 16:00hs).

LOCAL:   Hotel St. Paul Plaza – Setor Hoteleiro Sul – SHS, Quadra 02, Bloco “H” – Asa Sul – Brasília-DF, CEP:

70.322-902.

BENEFÍCIOS: Apostila de texto e Legislação Atualizada de acordo com as decisões do TCU, material de apoio,

Certi�cado de participação para os alunos com frequência acima de 75%, Almoço Executivo e Coffee Break.

FORMAS DE PAGAMENTO:  O pagamento poderá ser efetuado via Nota de Empenho ou Documento

Equivalente, depósito Bancário ou nos cartões de Débito ou Crédito.

Para maiores informações: (61) 3367-5528 / (61) 3367-0280.

Unidade Administrativa: SHIS QI 29, Comércio Local, Bloco “A”, Sala 107, Lago Sul – Brasília-DF CEP: 71.675-

510

Centro de Treinamento e Capacitação:  Hotel St. Paul Plaza – Setor Hoteleiro Sul – SHS, Quadra 02, Bloco “H” –

Asa Sul – Brasília-DF, CEP: 70.322-902.

INSTRUTOR (A): André Pereira Vieira / Augusto César N. de Souza.

CLIQUE AQUI (http://professoraantonieta.com.br/conteudo-completo-formacao-e-capacitacao-de-

pregoeiro-com-pratica-no-portal-de-compras-do-governo-federal-comprasnet/)  e acesse o conteúdo

completo do curso.

Inscreva-se
Selecione a data do curso: 18/02/2019

Campos marcados com um * são obrigatórios

Nome Completo *

Email *

Telefone *

Instituição / Orgão / Empresa *

Celular *
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Data de Nascimento *

Enviar

Elaboração do Plano Anual de Contratações Públicas e o PGC com Base na IN 01/SEGES/M.ECONOMIA/2019 - 2019 -

Brasília-DF (http://professoraantonieta.com.br/curso/elaboracao-de-plano-anual-de-contratacoes-publicas-e-o-pgc-

com-base-na-in-01-seges-m-economia-2019-2019-brasilia-df/)

Contratação Direta sem Licitar - 2019 - Brasília-DF (http://professoraantonieta.com.br/curso/contratacao-direta-sem-

licitar-2019-brasilia-df/)

Gestão da Conta Vinculada com Base na IN 05/SEGES/MPDG/2017 e Resolução CNJ 169/2013 e o Pagamento pelo

Fato Gerador – Teoria e Prática - 2019 - Brasília-DF (http://professoraantonieta.com.br/curso/gestao-da-conta-

vinculada-com-base-na-in-05-seges-mpdg-2017-e-resolucao-cnj-169-2013-e-o-pagamento-pelo-fato-gerador-teoria-

e-pratica-2019-brasilia-df/)

Aplicação de Sanções Administrativas nos Contratos Administrativos - 2019 - Brasília-DF

(http://professoraantonieta.com.br/curso/aplicacao-de-sancoes-administrativas-nos-contratos-administrativos-2019-

brasilia-df/)

Elaboração de Edital e Termo de Referência - 2019 - Brasília-DF (http://professoraantonieta.com.br/curso/elaboracao-

de-edital-e-termo-de-referencia-2019-brasilia-df/)

Resumo das publicações no DOU 05/02/2019. (http://professoraantonieta.com.br/diarioo�cial/resumo-das-

publicacoes-no-dou-05-02-2019/)

Resumo das publicações no DOU do dia 31/01/2019. (http://professoraantonieta.com.br/diarioo�cial/resumo-das-

publicacoes-no-dou-do-dia-31-01-2019/)

Resumo das publicações no DOU do dia 18/01/2019. (http://professoraantonieta.com.br/diarioo�cial/resumo-das-

publicacoes-no-dou-do-dia-18-01-2019/)

Resumo das publicações no DOU do dia 16/01/2019. (http://professoraantonieta.com.br/diarioo�cial/resumo-das-

publicacoes-no-dou-do-dia-16-01-2019/)

Resumo das publicações no DOU do dia 11/01/2019 - Edição Extra.

(http://professoraantonieta.com.br/diarioo�cial/resumo-das-publicacoes-no-dou-do-dia-11-01-2019-edicao-extra/)

 Cursos

 Diário O�cial

 Destaques
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© 2019 - Antonieta - Todos os direitos reservados

Boletim de Jurisprudência Nº 191/2017 - TCU (http://professoraantonieta.com.br/destaques/tcu-2/boletim-de-

jurisprudencia-tcu/boletim-de-jurisprudencia-no-1912017-tcu/)

Informativo nº 331/2017 - TCU (http://professoraantonieta.com.br/destaques/tcu-2/informativo-tcu/informativo-no-

3312017-tcu/)

Boletim de Jurisprudência n º 190/2017 - TCU (http://professoraantonieta.com.br/destaques/tcu-2/boletim-de-

jurisprudencia-tcu/boletim-de-jurisprudencia-n-o-1902017-tcu/)

Boletim de Jurisprudência nº 189/2017 - TCU (http://professoraantonieta.com.br/destaques/tcu-2/boletim-de-

jurisprudencia-tcu/boletim-de-jurisprudencia-no-1892017-tcu/)

Informativo nº 330/2017 - TCU (http://professoraantonieta.com.br/destaques/tcu-2/boletim-de-jurisprudencia-

tcu/informativo-no-3302017-tcu/)


