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Formação de Pregoeiro e o COMPRASNET

26 e 27 de maio de 2022 / Brasília - DF

Curso prático com foco na Nova Lei de Licitações e Contratos – NLLC (Lei nº 14.133/2021) e na

demonstração operacional do COMPRASNET.

O conteúdo programático do curso foi registrado na BN (Registro nº 518.057). Sua cópia sem autorização

constitui ato ilegal sujeito a ação judicial (Lei nº 9.610/88). Grupo Orzil (INPI 912386410 / CFE: 24.15.13 e

29.1.12)
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1. Apresentação

*Curso de autoria do Grupo Orzil e time de professores. Exclusivo, criado e elaborado em 2022. 

O Portal de Compras do Governo Federal (Comprasnet) é um sistema web destinado à realização de licitações, contratações e aquisições
promovidas pelas instituições do governo federal. A tecnologia disponibiliza uma série de facilidades voltadas para o controle e execução dos

processos de contratação, além de disponibilizar a legislação que regulamenta o processo de serviços gerais e de contratação com informações
gerais que torna desburocratizada a participação em processos licitatórios.

O Comprasnet foi desenvolvido com objetivo de aprimorar a e�ciência do governo frente aos seus fornecedores e cidadãos, a partir da

utilização de alta tecnologia. O portal permite maior economia, facilidade e rapidez nos processos de aquisições e dispõe de informações
gerenciais para o estudo de melhores preços de mercado com vistas a agilizar o processo das contratações.

O Compras.gov.br é o primeiro sistema apto a fazer um processo de compra pela nova Lei de Licitações, por meio da dispensa eletrônica. 

Até o momento, já foram realizados mais de 93 mil downloads do aplicativo pelos fornecedores do Compras.gov.br.

Cabe lembrar que na regulamentação da nova lei, a exemplo da legislação anterior, o governo federal tem imposto a estados e municípios,
que, quando receberem recursos do governo federal por meio de convênios e contratos de repasse, utilizem os normativos federais. Nesse

sentido, o art. 2º, § 1º, da Instrução Normativa Seges 65/2021.
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Sendo assim, torna-se indispensável capacitar futuros pregoeiros bem como servidores que atuam na área de compras para que possam

conduzir um pregão eletrônico de forma segura e e�ciente, permitindo a eles cumprir com a determinação regulamentar e, assim, não
comprometer a prestação de contas relativas às transferências voluntárias de verbas da União.

A propósito, em consonância com diversos acórdãos do Tribunal de Contas da União - TCU, a nova lei trata da necessidade de capacitação e
atualização dos agentes envolvidos com sua aplicação. 

A capacitação é indispensável para que o gestor possa agir com segurança! 

2. Objetivos

Disponibilizar aos participantes conhecimento sobre as principais regras da nova Lei de Licitações (14.133/2021) com objetivo de formar

Pregoeiro e Equipes de Apoio, por meio de casos concretos no entendimento do Tribunal de Contas da União – TCU e demonstração prática

do Portal de Compras do Governo Federal (Comprasnet).

Capacitar pro�ssionais para a boa e regular aplicação de recursos públicos, mediante o correto entendimento das súmulas, decisões e

acórdãos do TCU e da responsabilidade do gestor perante o Tribunal.

 De modo mais amplo, capacitar pro�ssionais para a boa e regular aplicação de recursos públicos, mediante o correto entendimento das

súmulas, decisões e acórdãos do TCU, assegurando maior e�ciência e e�cácia à Administração Pública.

Cursos Realizados (Fotos)+

3. Metodologia

A metodologia do curso é interativa e estimula a re�exão; alterna exposição dialogada, troca de experiências, exemplos e exercícios práticos

voltados para projetos e planos de trabalho. É dada ênfase à realidade das novas regras e à busca de solução para problemas existentes na

elaboração e análise dos projetos. 

Disponibilizamos notebooks aos alunos com apostila digital, em PDF, visando à facilitação do aprendizado.

O treinamento terá duas visões: o primeiro dia a do Auditor federal de Controle Externo do TCU e no segundo a do gestor com

demonstração prática do Portal de Compras do Governo Federal (Comprasnet).

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES PARA CURSOS ONLINE+

4. Público Alvo

- Gestores e �scais de contratos
- Servidores de setores de compras

- Pro�ssionais e especialistas que atuam direta ou indiretamente com as licitações e contratações administrativas

- Membros de comissão de licitação, pregoeiros e equipes de apoio
- Gestores e servidores públicos

- Auditores e controladores internos e externos
- Procuradores, advogados, administradores, ordenadores de despesa, prefeitos, vereadores e consultores

- Servidores públicos das áreas de contratos, de projetos, �nanceiras e jurídicas
- Secretários, assessores, diretores, coordenadores e assistentes do Poder Executivo Federal.

Con�ra alguns clientes Orzil +

5. Programação

PARTE I – Aspectos legais do Pregão Eletrônico na nova Lei de Licitações na Visão do TCU

1. Conceitos da nova Lei Relacionados ao Pregão

Bens e serviços comuns

Bens e serviços especiais
Serviços comuns de engenharia

Serviços especiais de engenharia
Pregão

Concorrência

2. Há um novo Pregão na Lei 14.133/2021?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
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https://www.orzil.org/nossos-clientes/
https://www.orzil.org/quem-somos/


Inversão das fases

Etapa de lances
Fase recursal única

Semelhanças e diferenças em relação a concorrência
É possível usar o pregão presencial?

3. Quando Usar o Pregão? Quando Usar a Concorrência?

O uso do pregão para contratação de bens e serviços comuns

O uso do pregão para contratação de serviços comuns de engenharia

4. Quais os Agentes Públicos Envolvidos com essa Modalidade?

O papel da autoridade superior

O agente de contratação e o pregão

A �gura do pregoeiro
O papel da equipe de apoio

Os requisitos legais para ser pregoeiro e membro da equipe de apoio
A divisão de responsabilidades

O princípio da segregação de funções
O apoio dos órgãos jurídicos e de controle

5. A Participação de ME e EPP

As preferências das microempresas e das empresas de pequeno porte na nova lei
Panorâmica dos benefícios previstos na Lei Complementar 123

PARTE II – Demonstração Operacional no COMPRASNET

6. A Fase Preparatória no Compasnet

Adesão ao sistema comprasnet e concessão dos respectivos per�s de atuação.

Providências prévias para a condução do pregão
De�nições relevantes: indicação de marca, parcelamento, exigência de amostras e carta de solidariedade, subcontratação

Elaboração do Orçamento: pesquisa de mercado e divulgação
Catálogos de produtos e serviços

Termo de Referência

Estudos Técnicos Preliminares
Cautelas na de�nição do objeto

Autorização para abertura da licitação
Designação do pregoeiro e dos membros da equipe de apoio

Edital do Pregão e seus anexos

7. Da Divulgação do Edital de Licitação no Compasnet

Regras previstas na nova lei para divulgação do aviso
O Portal Nacional de Compras Públicas

Prazos mínimos para divulgação
Impugnações e pedidos de esclarecimento

8. Da Apresentação de Propostas e Lances no Compasnet

Envio da proposta e dos documentos de habilitação

Exame preliminar das propostas
Etapa de lances

Modos de Disputa

9. Do Julgamento das Propostas no Compasnet

Seleção das propostas

Critérios de julgamento

Diligências
As correções possíveis e desclassi�cação

Inexequibilidade
Exigência de amostras, vistorias e provas conceito

Desempate

Negociação

10. As Regras da Habilitação no Compasnet



Forma de apresentação dos documentos de habilitação

Requisitos legais
É possível dispensar parte dos documentos de habilitação?

Registro cadastral
Saneamento de falhas

11. Adjudicação e Homologação no Compasnet

O encerramento da licitação

A Fase Recursal no Compasnet
Os prazos recursais

Requisitos: tempestividade e motivação
Intenção de recurso

A atuação do pregoeiro na análise dos recursos

Análise de mérito

6. Palestrantes

Ciente de nossa responsabilidade de levar conhecimentos con�áveis aos participantes de seus cursos, a Orzil trabalha com conteúdo

programático atualizado e de reconhecida qualidade, elaborado e ministrado por gabaritada equipe de professores. Saiba+

7. Motivos para você escolher a Orzil

- A Orzil trabalha com conteúdo programático atualizado e de qualidade, elaborado e ministrado por gabaritada equipe de Professores

Renomados de competência comprovada pela formação acadêmica e experiência pro�ssional. Informações+

- Disponibilizamos Internet Fibra Óptica, Notebook Individual, Apostila Digital e Material Complementar nos treinamentos, visando à
facilitação do aprendizado. A Orzil, que procura ser ecologicamente correta, tem em mente não apenas a modernização da tecnologia, mas

também a economia no uso de papel: temos a estimativa de que, em um ano, pouparemos cerca de 400.000 folhas em nossos cursos.
Equipamentos Orzil+

- Auditórios Master, Executivo e VIP. Em região estratégica de Brasília, no Setor de Rádio e TV Sul - SRTVS, área central da Capital Federal, ao

lado do Eixo Monumental e a poucos minutos dos ministérios e do Congresso Nacional, situam-se os auditórios da Orzil. O Edifício dos
auditórios dispõe de estacionamento privativo e praça de alimentação, com excelentes restaurantes executivos. Informações+ /  Mapa e

Localização dos cursos + 

- A Orzil procura ser ecologicamente correta, Empresa Eco. Atuamos na distribuição de kits ecológicos com materiais recicláveis em todos os

treinamentos. Informações+

- Alunos Orzil recebem Kit Executivo completo: bolsa/mochila, caderno de anotações, garra�nha, crachá, estojo com material completo,

certi�cado de participação etc. Fotos+

- A Orzil oferece Alimentação Diferenciada: dois “co�ee breaks” por dia à base de produtos naturais e almoço executivo com bu�et completo
todos os dias. Fotos+

- Para maior agilidade e segurança, disponibilizamos aos clientes Orzil Estacionamento Privativo, gratuito e coberto. Como Chegar+

- Alunos Orzil participam do Programa Social, criado em 2008, ao realizar a inscrição em nossos cursos. Informações+

- A Orzil sabe que você é especial, gosta de fazer escolhas inteligentes, fundamentadas na qualidade e atendimento. Por isso lançamos, em
2011, o Cartão Fidelidade, para clientes especiais, clientes Orzil. Informações+

8. Investimento

Curso de 2 dias (16h): R$ 2.747,00

Formas de Pagamento: Depósito Bancário; Nota de Empenho; Ordem ou Autorização de Fornecimento; Boleto Bancário; e Cartão de Crédito

(este em até 6 vezes, pelo Pag Seguro).
Dados para Empenho+ / Dados para Pagamento+

9. Data / Carga Horária

- Data: 26 e 27 de maio de 2022 / Brasília - DF

- Horário: 8h às 12h e 13h às 17h (Intervalo para o co�ee break: 10h e 15h30, Almoço: 12h)
- Carga horária: 16h

10. Trilha do Conhecimento
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Apresentação: 

Cursos Nova Lei de Licitações e CorrelatosCursos Nova Lei de Licitações e Correlatos

11. Locais dos Cursos

Os Auditórios da Orzil situam-se na área central de Brasília, ao lado do Setor Hoteleiro Sul e a poucos minutos dos ministérios e do Congresso

Nacional. Para maior agilidade e segurança disponibilizamos aos clientes Orzil estacionamento privativo e coberto.
Mapa do Local+ / Lista de Hotéis+

Auditório Master –  Setor de Rádio e TV Sul - SRTVS, Quadra 701, Bloco O, Salas 334/335, Edifício Novo Centro Multiempresarial (Mesmo local

do escritório Orzil), Bairro: Asa Sul ,  Brasília - DF Fotos+

https://www.youtube.com/watch?v=vpwXaPEpcCM
https://www.orzil.org/mapa-do-local/
https://www.orzil.org/lista-de-hoteis/
https://www.flickr.com/photos/orzil/albums/72157711376099181


Auditório Executivo –  Setor de Rádio e TV Sul - SRTVS, Quadra 701, Bloco O, Salas 336/337, Edifício Novo Centro Multiempresarial (Mesmo

local do escritório Orzil), Bairro: Asa Sul ,  Brasília - DF  Fotos+

Auditório VIP –  Setor de Rádio e TV Sul - SRTVS, Quadra 701, Bloco O, Sala 206, Edifício Novo Centro Multiempresarial (Mesmo local do

escritório Orzil), Bairro: Asa Sul ,  Brasília - DF  Fotos+

Estúdio 4K  –  Setor de Rádio e TV Sul - SRTVS, Quadra 701, Bloco O, Sala 618, Edifício Novo Centro Multiempresarial (Mesmo local do escritório
Orzil), Bairro: Asa Sul ,  Brasília - DF  Fotos+

Sala do Co�ee Break Orzil – Setor de Rádio e TV Sul - SRTVS, Quadra 701, Bloco O, Sala 338, Edifício Novo Centro Multiempresarial (Mesmo

local do escritório Orzil), Bairro: Asa Sul ,  Brasília - DF Fotos+

https://www.flickr.com/photos/orzil/albums/72157638763270213
https://www.flickr.com/photos/orzil/albums/72157720234466292
https://www.flickr.com/photos/orzil/albums/72157720276921725
https://www.orzil.org/wp-content/uploads/2021/12/WhatsApp-Image-2021-12-10-at-19.06.20.jpeg
https://www.flickr.com/photos/orzil/albums/72157638763204415


12. Dados da Empresa

Informações para cursos presenciais:

Grupo Orzil

Orzil Consultoria e Treinamento Ltda
CNPJ: 21.545.863/0001-14

Inscrição Estadual: 07.704.468/001-34
Endereço: SRTVS, Q.701, Bloco “O”, Sala 601, Ed. Novo Centro Multiempresarial, Asa Sul

CEP: 70.340-000, Brasília – DF

Documentações Legais:

Dados Bancários+ / Certidões legais+ / Atestados de Capacidade Técnica+ / Extratos de inexigibilidade+
Obs: temos outras informações, documentação e fundamentações jurídicas para, a seu critério, instruir o processo de dispensa e

inexigibilidade. Solicitações pelo e-mail: cursos@orzil.org

Central de Atendimento: (61) 3039-7707

Whatsapp: (61) 98240-0003

E-mails:

cursos@orzil.org
consultoria@orzil.org

marketing@orzil.org
�nanceiro@orzil.org

Site do Grupo Orzil: www.orzil.org

Site da Plataforma Orzil: orzilonline.com.br

Siga-nos:

13. Informações Importantes

- A inscrição deve ser con�rmada com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência da data de início da realização do curso, mediante depósito

bancário, dinheiro, nota de empenho ou autorização/ordem de serviço, devidamente assinada e carimbada pelo ordenador de despesa. Favor

entrar em contato caso seu prazo tenha vencido. A substituição do participante poderá ser realizada até o dia anterior ao início do curso.

- O cancelamento só será aceito com antecedência de 3 (três) dias úteis da data de início da realização do curso. Após esse prazo, poderá ser
feita substituição do participante ou solicitação de crédito para outro curso.

- O Grupo Orzil é optante pelo Simples Nacional.

- A Orzil reserva-se o direito de adiar e/ou cancelar o curso se houver insu�ciência de inscrições e de substituir o docente por motivo de força
maior.
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  NOSSAS REDES SOCIAS
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  ONDE ESTAMOS

Setor de Rádio e TV Sul - SRTVS

Quadra 701, Bloco O, Sala 601

CEP: 70340-000, Asa Sul, Brasília - DF
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