12 e 13 de Dezembro de 2022

PLANEJAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS: ESTUDO TÉCNICO
PRELIMINAR, GESTÃO DE RISCOS, PESQUISA DE PREÇOS, TERMO
DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO
APRESENTAÇÃO
A Administração Pública deve buscar qualificar seus gestores de modo a cumprir toda a trilha envolvida nos
processos. Especialmente nas contratações públicas, a gestão contratual, o procedimento licitatório e o
planejamento destes, estão intrinsecamente ligados, sendo que este último é que tem a maior influência sobre
os resultados das contratações. Isso porque uma boa contratação, sem sombra de dúvidas, se inicia com um bom
planejamento.
A capacitação em questão traz a proposta inovadora de debater e dar norte para as principais problemáticas enfrentadas
pelos gestores públicos exclusivamente no planejamento de licitações, à luz dos normativos correlatos, da melhor
doutrina e das orientações dos órgãos de controle, a fim de prevenir falhas e mitigar dificuldades enfrentadas por
pregoeiros, comissões de licitação, gestores e fiscais de contratos.
Só quem realiza os 4 maiores eventos do Brasil em matéria de compras públicas (Congresso Brasileiro de Pregoeiros,
Pregão Week, Contratos Week e Congresso Brasileiro de Governança) tem a credibilidade e a expertise necessária para
organizar os melhores cursos de formação e atualização de gestores públicos do País.

6 MOTIVOS PARA VOCÊ PARTICIPAR!

100% online, com a

Tire todas as

12
8 Horas de capacitação,

Aulas totalmente

Material de

Os melhores

qualidade dos nossos

suas dúvidas AO VIVO,

com certificado de

interativas e

apoio exclusivo e

especialistas da área

cursos presenciais

direto com o professor!

conclusão do curso

em tempo real!

conteúdo específico

no Brasil

Carga horária: 12 horas
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PLANEJAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS: ESTUDO TÉCNICO
PRELIMINAR, GESTÃO DE RISCOS, PESQUISA DE PREÇOS, TERMO
DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Professor: Felipe Ansaloni

MÓDULO I - O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA CONTRATAÇÃO NA IN 05/2017 E NA LEI 14.133/2021
•

A importância do planejamento da contratação;

•

Objetivos do planejamento;

•

Etapas do planejamento de acordo com a IN 05/2017.

MÓDULO II - PROVIDÊNCIAS INICIAIS DO PLANEJAMENTO
•

Documento de formalização da demanda;

•

Indicação e nomeação da equipe de planejamento;

•

Atribuições da equipe de planejamento.

MÓDULO III - INÍCIO DOS ESTUDOS PRELIMINARES: IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE E LEVANTAMENTO DE MERCADO
•

Conceito de ETP;

•

A evolução normativa dos ETP: da Lei 8.666/1993, IN 40/20 e Lei 14.133/21;

•

Os ETP e a jurisprudência dos Tribunais de Contas;

•

Elementos dos Estudos Técnicos Preliminares;
- Descrição da necessidade da contratação;
- Descrição dos requisitos da contratação;
- Levantamento de mercado;
- Descrição da solução como um todo;
- Estimativa das quantidades a serem contratadas;
- Estimativa do valor da contratação;
- Justificativa para o parcelamento ou não da solução;
- Contratações correlatas e/ou interdependentes;
- Alinhamento entre a contratação e o planejamento estratégico.

•

Plano Contratações Anual;
- Resultados pretendidos;
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- Providências de adequação do órgão ou entidade;
- Impactos ambientais e medidas de tratamento;
- Conclusão sobre a viabilidade e a razoabilidade da contratação.
•

Elementos obrigatórios x Elementos opcionais;

•

Exceções à elaboração dos ETP;

•

Informações gerais sobre o ETP Digital.

MÓDULO IV - NOÇÕES GERAIS SOBRE GERENCIAMENTO DE RISCOS
•

O Gerenciamento de Riscos na IN 05/17;

•

Gestão de Riscos no contexto das contratações públicas;

•

Etapas do Processo de Gestão de Riscos;
- Análise do contexto.

•

Causas;

•

Consequências;
- Avaliação dos riscos.

•

Matriz de Riscos: probabilidade de ocorrência x impacto;

•

Resposta ao risco (mitigar, transferir, aceitar ou evitar);
- Tratamento dos riscos.

•

Ações de preventivas;

•

Ações de contingência;

•

Responsáveis pela implementação;

•

O Gerenciamento de Riscos e a jurisprudência dos Tribunais de Contas.

MÓDULO V - TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO
•

Conceito e funções do termo de referência e do Projeto Básico;

•

Distinção entre Projeto Básico e Termo de Referência;

•

A importante função do termo de referência e do Projeto Básico para seleção da proposta mais vantajosa;

•

Competência para a elaboração do termo de referência e o Projeto Básico;

•

Descrição do objeto:
- Especificação das características mínimas;
- Quantidades;
- Unidade de medida;
- Divisão de item/lotes;
- Divisibilidade do objeto – Lote, Grupo ou Item;
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- Parcelamento obrigatório;
- Indicação de marca;
- Pré-qualificação de marcas;
- Certificado de qualidade.
- Solicitação de amostra;
- Quando solicitar, considerando as modalidades existentes;
- Responsabilidade do setor técnico ao descrever o objeto.
•

Pesquisa de preços e estimativa de valor: IN 73/20 e IN 65/21
- Planilha de valor orçado ou de preços máximos – Faculdade ou obrigatoriedade?
- Fontes;
- Número de orçamentos;
- Orçamentos discrepantes;
- Exigência de regularidade fiscal;
- Preço máximo x estimado;
- Aceitabilidade da pesquisa em site, in loco e por telefone;
- Procedimentos e justificativas.
- Divulgação do preço estimado;
- Peculiaridade da modalidade pregão;
- Justificativa de preços nas contratações direta;
- Responsabilidade dos setores envolvidos na pesquisa de preços;
- Modelos padronizados de Termo de Referência e Projeto Básico da AGU.

•

Definição dos prazos

MÓDULO VI - ELABORAÇÃO DE EDITAIS
•

Obrigatoriedades na Elaboração do Edital de Licitação;

•

O que pode e deve constar no instrumento convocatório;

•

Tratamento específico para elaboração de editais de Pregão Eletrônico e Presencial, modalidades da lei
nº.8.666/93 e Sistema de Registro de Preços;

•

Aplicação dos benefícios da Lc nº.123/06;

•

Modelos padronizados de editais da AGU.
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PÚBLICO-ALVO

AMBIENTE

Compradores, 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 12 horas de
capacitação. Realizado no período da manhã, das
09h às 12h, e da tarde, das 14h às 17h.

PROFESSOR

FELIPE ANSALONI
Advogado e Professor especializado em licitações, contratos administrativos e
concessões, atuando principalmente com o Direito Regulatório em demandas de alta
complexidade de empresas privadas. Possui experiência no consultivo, contencioso
administrativo e judicial, inclusive junto aos Tribunais de Contas e Agências
Reguladoras.
Consultor em Governança e Políticas Públicas junto ao Sistema SEBRAE, FIEMG/IEL,
ENAP, ESAF, Fundação João Pinheiro, Associação Mineira de Municípios, Confederação
Nacional de Municípios. Professor em cursos de Pós-Graduação na PUC Minas, UNA
e UNI-BH.
Ministra treinamentos e realiza consultorias a Estatais, Sistema S, Conselhos
Profissionais órgãos do Executivo, Legislativo e Judiciário. Realiza palestras no exterior
e em todas as regiões do Brasil, especialmente nos estados de AL, AM, AP, DF, ES, GO,
MG, MT, RJ, SP, PA, PE e PR.
Foi servidor público concursado no Governo de Minas Gerais, onde gerenciou a
implantação do Módulo de Fornecedores do Portal de Compras Estadual, projeto que
alcançou cerca de 20.000 empresas brasileiras e internacionais.
Foi analista de Políticas Públicas do SEBRAE-MG, trabalhando com mais de 600
municípios em temáticas ligadas a compras governamentais e empreendedorismo.
É mestre em Administração, especialista em Direito Público, especialista em Gestão
Pública e graduado em Direito e em Administração Pública.
É CEO da 11E Licitações e do Ansaloni Advogados.
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INVESTIMENTO

R$ 1.250,00 (por participante)
ESTÁ INCLUSO NO INVESTIMENTO
•
•

Apostila com conteúdo exclusivo do curso enviada ao participante em seu e-mail.
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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