CAPACITAÇÃO EM AMBIE NTE VIRT UAL,
AO VIVO 100% INTERATIVA

Especialista em
Licitações e Contratos

CURSO ONLINE E AO VIVO DE ALTA PERFORMANCE
EM COMPRASNET 4.0 E ETP DIGITAL
APRESENTAÇÃO
O curso será marcado pela dinamicidade. Seu principal diferencial será a fusão entre teoria aplicada e demonstração
prática das alterações ocorridas no Sistema COMPRASNET e a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP
DIGITAL conforme IN nº40/2020, para aquisição de bens e a contratação de serviços e obras. Teremos, como objetivo
principal, o esclarecimento das dúvidas enfrentadas pelos participantes na condução de um ETP digital e o pregão em
sua forma eletrônico seja ele pelo Sistema de Registro de Preços, pelo modo tradicional ou pelo modo específico para
o enfrentamento da Covid-19, após as alterações decorrentes do Decreto nº 10.024/19 e da Lei nº13.979/20 (pregão
express) e a IN nº40/2020 de elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares .
Durante a sua realização, o participante terá acesso aos posicionamentos mais relevantes e recentes da doutrina e
da jurisprudência dos tribunais de contas em matéria de ETP DIGITAL e de Pregão Eletrônico. Proporcionaremos uma
ampla visão das mudanças realizadas no COMPRASNET, carinhosamente apelidado de COMPRASNET 4.0, levando
o participante a uma imersão guiada no sistema. Serão abordados tópicos como: transição e obrigatoriedade do
pregão eletrônico e do ETP DIGITAL; opções para implantação; como aderir ao COMPRASNET; modos de disputa
(aberto e aberto e fechado); orçamento sigiloso; critério de julgamento (menor preço ou maior desconto); critério de
valor (máximo aceitável, estimado ou referência); estabelecimento de intervalo mínimo entre os lances (percentual
ou monetário); envio concomitante da proposta e dos documentos de habilitação; entre outros. Estamos diante de
grandes mudanças no cenário das compras governamentais, o que nos leva à inevitável conclusão de que entramos
de forma definitiva e sem retorno na era do pregão eletrônico. E quem insistir no pregão analógico e não se adaptar,
vai ficar para trás!
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CURSO ONLINE E AO VIVO DE ALTA PERFORMANCE
EM COMPRASNET 4.0 E ETP DIGITAL
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Professor: Jamil Manasfi

1. OPERACIONALIZAÇÃO SIMULADA DO SISTEMA ELETRÔNICO COMPRASNET E
ACOMPANHAMENTO DE UMA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO NO AMBIENTE DO
PREGOEIRO E DO FORNECEDOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Menu do Pregão Eletrônico
Pregão Express (Lei nº13.979/2020)
Vinculação da Equipe do Pregão
Inclusão de impugnações, esclarecimentos e avisos no sistema COMPRASNET
Condução da Sessão Pública do Pregão eletrônico e utilização do chat de mensagens
Sessão sumulada entre os alunos no ambiente do Pregoeiro, do Fornecedor e da autoridade superior
Início da Sessão do pregão eletrônico na sala de disputa
Análise preliminar das Propostas
Classificação e Desclassificação no sistema
Condução do Pregoeiro da sessão com base nas novas regras
Demonstração da Fase de Lances no modo de disputa Aberto e Aberto e Fechado
Critérios de Desempate e aplicação dos Benefícios das MPEs
Encerramento da Etapa de Lances, possibilidade de retorno da fase de lances e de encerramento
Negociação com Pregoeiro via chat de mensagens
Julgamento,Análise e aceitação da Proposta Melhor Classificada
Possibilidade de Recusa da proposta na fase de julgamento• Solicitação de Amostras e Laudos no sistema•
Análise de Planilhas de Custos–IN05
O que fazer em Situações de Desconexão do sistema?
Habilitação e Inabilitação da empresas
Aplicação de LC 123/06 para as MPEs
Possibilidade de complementação de documentos enviados junto à Proposta• Inabilitação (modo de disputa
aberto e fechado)– Retorno de Fase de Lance Fechado• Declaração de Vencedor
Fase Recursal
Análise e deliberação do Recurso
Adjudicação do Pregão Eletrônico
Ata da Sessão
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•
•
•
•
•

Possibilidade de Retorno de Fase
Ata Complementar
Homologação do Pregão Eletrônico;
Cadastro Reserva em SRP
Cadastro Reserva–Sujeito às sanções

2. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:
1.
2.
3.
4.

Conceito de ETP (e demais conceitos relevantes)
A evolução normativa dos ETP: da Lei 8.666/1993 à IN 40 de maio de 2020.
Os ETP e a jurisprudência dos Tribunais de Contas.
Elementos dos Estudos Técnicos Preliminares
4.1 Descrição da necessidade da contratação
4.2 Descrição dos requisitos da contratação
4.3 Levantamento de mercado
4.4 Descrição da solução como um todo
4.5 Estimativa das quantidades a serem contratadas
4.6 Estimativa do valor da contratação
4.7 Justificativa para o parcelamento ou não da solução
4.8 Contratações correlatas e/ou interdependentes
4.9 Alinhamento entre a contratação e o planejamento estratégico
		
2.4.9.1 Plano Anual de Contratações
4.10 Resultados pretendidos
4.11 Providências de adequação do órgão ou entidade
4.12 Impactos ambientais e medidas de tratamento
4.13 Conclusão sobre a viabilidade e a razoabilidade da contratação
5. Elementos obrigatórios X Elementos opcionais
6. Exceções à elaboração dos ETP
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PÚBLICO-ALVO

AMBIENTE

Pregoeiros e membros de Equipes de Apoio, assessores
jurídicos, agentes de controle interno, além de servidores
e profissionais atuantes no cenário das compras
públicas em geral.

Curso ministrado em ambiente virtual e totalmente
ao vivo!
Serão dois dias de curso. Totalizando 16 horas de
capacitação. Realizado no período da manhã das
08h às 12h e à tarde das 14h às 18h.

PROFESSOR

JAMIL MANASFI
•
•
•
•
•
•
•
•

Especialista em Licitações e Contratos Administrativos;
Administrador Público;
Pregoeiro e Presidente da Comissão de Licitação do CRA-RO;
Bacharel em Administração Pública;
Bacharel em Direito;
Especialista em Metodologia do Ensino Superior e MBA em Gestão Pública e
Licitações e Contratos;
Professor do Centro Universitário São Lucas - RO e Faculdade Pólis Civitas-PR
do MBA em Licitações e Contratos;
Servidor da Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO.
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INVESTIMENTO

R$ 1.550,00 (por participante)
ESTÃO INCLUSO NESTE VALOR
•
•

Apostila com conteúdo exclusivo do curso enviada ao participante em seu email.
Certificado: Terá direito ao certificado, SOMENTE o aluno/participante devidamente inscrito no curso.

PAGAMENTO
O pagamento da inscrição deverá ser efetuado, em parcela única, em nome de:
NP Treinamentos Ltda (CNPJ nº. 20.129.563-0001-91), IE 90811368-39. No seguinte banco credenciado:

Agência: 1622-5
Conta Corrente: 107 089-4

CONTATO
NP Treinamentos
Telefone: (41) 3778-1810
Whatsapp: (41) 99588-6532
cursos@negociospublicos.com.br
negociospublicos.com.br/cursos-online

R. Dr. Brasílio Vicente de Castro, 111
Campo Comprido –Curitiba/PR
CEP: 81200-526
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