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   ●   Curso completo de Licitações e Contratos com Formação de Pregoeiros 

   ●   Inclui dispensas e inexigibilidades de licitação e LC 123/2006; 

   ●   Serve para agentes públicos e representantes de empresas;    

   ●   Ministrado por professor com 17 anos de experiência em licitações e cerca de 

          2800 horas de ministração cursos nessa matéria; 

   ●   Certificado, incluindo capacitação específica de pregoeiro, sendo na forma  

          impressa  para os  presentes, e PDF para os participantes à distância; 

   ●   Carga horária: 24 horas;  

   ●   Investimento:   Participante presencial  :                                           R$  1.370,00  

                                         Participante à distância (zoom.us),  ao vivo :   R$     850,00 

   ●   Investimento:  Nota de empenho ou 3 vezes no cartão ou no cheque, s/ juros 

www.grpassos.com.br 

       (63) 98468-2137 (WhatsApp) 98472 3124 - 3225 1417                                                                

                                     Inscrições exclusivamente on line – só até 23 de novembro – no site acima  

                                                 
 

 OBJETIVO DO CURSO 
 

Formar e capacitar servidores públicos e fornecedores para a condução ou 
participação em licitações de todas as modalidades com ênfase na formação de 
pregoeiro, em consonância com disposto no Art. 7º Parágrafo único, do Decreto 
3.555/00:  “Somente poderá atuar como pregoeiro o servidor que tenha 
realizado capacitação específica para exercer a atribuição” 
 



     
                                    GR TREINAMENTO E EVENTOS DE NEGÓCIOS 
 

 
 

 
 

507  Sul, Alameda 28,  Q.I. 23, Lt 17 – Plano Diretor Sul – CEP 77.016–136  –  Palmas (TO) 
Fone  (63) 3225 1417 – www.gr1treinamento.com.br 

 

 

 PÚBLICO-ALVO: 
 
Membros de comissões de licitação, pregoeiros e equipes de apoio analistas de controle 
interno, procuradores e assessores jurídicos, empresários e representantes comerciais. 
 
 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 

● Aspectos gerais de Licitações e Contratos (Lei 8.666/93) 
● Dos Princípios 
● Das Definições 
● Aspectos gerais e específicos ref. obras, serviços e compras 
● Modalidades de licitação e novos limites de valor 
● Tipos de licitação 
● Licitação dispensada, dispensável e exigível 
● Fracionamento de despesa 
● Parcelamento do objeto 

   ● Habilitação 
● Certificado de Registro Cadastral – CRC 

   ● Do Processo licitatório (fases interna e externa) 
        - Conteúdo do edital 
        - Impugnações 
        - Sessões públicas  
        - Recursos Administrativos 
        - Adjudicação e Homologação 

    ● Dos Contratos administrativos:   celebração/execução/alteração/rescisão  
    ● Das Sanções Administrativas e da Tutela Judicial 

 ● Procedimentos Gerais  ref. Licitação modalidade  Pregão – Lei 10.520/02 
        Forma Presencial 
        Casos em que obrigatória a utilização da Forma Eletrônica 
         

    ● Passo a passo    
      Da Fase Interna ou Preparatória 
      Da Fase Externa ou operacional 
      Adjudicação e Homologação   

 ● Atribuições, Perfil e Postura do Pregoeiro  
 ● Atribuições da Autoridade Competente 
 ● Medida Provisória 896 de 06 de setembro 2019 
 ● Tratamento Diferenciado ME e EPP 
     LC 123 e 147 
     Decreto 8.538 de outubro de 2015 que regulamenta o Tratamento Diferenciado  

 ● Margem de Preferência para produtos nacionais 
  ● Critérios de Análise Crítica do Termo de Referência para Evitar Licitações  
  ● Visualização dos Principais Sites Operacionais de Pregão 
  ● Entrega dos Certificados de Conclusão 

 
 REALIZAÇÃO: 
 
GR Treinamento e Eventos de Negócio 
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 INCLUSOS:  
 
Caderno contendo: Leis e Decretos; espelhos dos slides do curso, com espaço para 
anotações ao lado de cada espelho; certificado de participação; 6 (seis) cofee breaks, 
sendo dois por dia. 
 
 LOCAL E DATA:  
 
Local: Goiânia- Brookfield Towers – Jardim Goiáss ,com a participação de alunos presentes 
na sala e conexão simultânea com alunos à distância (zoom.us) 
Dias:  25, 26 e 27  de novembro de 2020  
Horário:  Das 8h às 12h e 14h às18h   
 
CARGA HORÁRIA: 
 

24h (vinte e quatro horas)  

 
INSTRUTOR:

 

 
 
 VAGAS  
 
Limitadas 
 

 INVESTIMENTO:  
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R$ 1.370,00  (hum mil trezentos e setenta reais) para participantes presentes; 
R$    850,00  (Oitocentos e cinquenta   reais ) para participantes remotos (zoom.us) ; 
A cada 5 (cinco) inscrições efetuadas no mesmo CNPJ,   a sexta inscrição será gratuita  

 
 INSCRIÇÕES ON LINE  
 
Preencher Formulário e informar depósito pelo e-mail  gr1treinamento@gmail.com  Caso se 
trate de órgão público, adotar os devidos procedimentos legais para a contratação. 
Eventual cancelamento de inscrição somente será aceito até o dia 23/11/2020. Após esta data, será 
admitida apenas a substituição ou o aproveitamento da inscrição para outro curso, sem prejuízo da 
liquidação da despesa, considerando que o serviço (realização do curso) será prestado na forma 
prevista neste programa 
 

A GR treinamento reserva-se o direito de cancelar unilateralmente a realização do evento, 
sem que isto configure infração administrativa ou civil,  ou enseje a aplicação de qualquer 
sanção administrativa ou cobrança de indenização ou reparação material ou moral.  
 
A GR Treinamento compromete-se a informar aos inscritos, pelo mesmo e-mail informado nos 
respectivos formulários de inscrição, com antecedência, qualquer cancelamento ou 
alteração de data de realização do evento. 
 

 DADOS DA GR TREINAMENTO   
 
RAZÃO SOCIAL :                              G.R. PASSOS ME                                                       
CNPJ :                                               12.559.104/0001-10               
INSCR. EST:                                        Isento                                                                        
INSCR. MUNCIPAL:                           234792 
ENDEREÇO:                                      Quadra 507 Sul,  Alameda 28,   QI 23,  Lote 17, Plano Diretor Sul 
CEP:                                                   77.016 -136  -  PALMAS – TO                          Fone:  (63) 3225 1417   
DADOS BANCÁRIOS:                       Banco Brasil, Ag. 1867-8,  conta corrente nª 88.828-1 
                                                            

 CERTIDÕES 

 
Todas as certidões negativas de débito  (CNDs) da GR Treinamento estão disponíveis no site 

www.grpassos.com.br 
 

                                                                  
 
 


