PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO SERVIDOR RAIMUNDO NONATO MONTEIRO FILHO (Lei 11.419/2006)
EM 27/01/2020 11:13:39 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: EB9C7BD029.067D57825F.C6788CC24C.0699C4825A

Exmº. Sr. Desembargador Presidente, venho perante V. Exª requerer:

Interessado: RAIMUNDO NONATO MONTEIRO FILHO
Matrícula: 47
Cargo: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Situação: ATIVO
Assunto: OUTROS (COM ANEXOS)
Informações: Memorando de solicitação de inscrição de servidor em curso de capacitação de
Pregoeiro.

São Luís, 27/01/2020
Abaixo seguem os documentos anexos ao requerimento.
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
SEÇÃO DE AQUISIÇÕES PÚBLICAS

São Luís, 27 de janeiro de 2020.
DA: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES PÚBLICAS
PARA: ESCOLA JUDICIAL
Excelentíssimo Senhor Diretor,
Considerando a constante realização de licitações por esta Administração;
Considerando que esta Administração tem por estratégia o planejamento e
processamento eficaz das licitações;
Considerando que o Tribunal de Contas da União em reiteradas decisões recomenda que os servidores atuantes na área de licitações sejam permanentemente
treinados. (Decisão TCU n° 136/1997-Processo n° TC 011.846/95-0, Acórdão nº
2.490/2006, Acórdão nº 2600/2006, Acórdão nº 1.968/2005 e Acórdão nº 298/2000);
Considerando que a atividade de pregoeiro exige a capacitação específica para exercer a atribuição (Dec. 3.555/2000- Art. 7º, parágrafo único e § 3° do
art. 16 do Decreto n. 10.024/2019) ainda não realizada pelo novo integrante da Seção;
Considerando que Treinamento Empresarial e Representações Ltda estará
realizando no período de 05 a 06 de março de 2020, em São Luís - MA, o evento de
capacitação denominado “Curso completo de pregão presencial e eletrônico de acordo
com o novo Decreto Federal nº 10,024/2019 - incluindo módulos sobre SRP e benefícios para as MPE’s”, conforme demais informações constantes no documento anexo;
Solicitamos a V. Sa. que seja autorizada a participação e realizada a inscrição no referido evento do servidor Pedro Sousa Carvalho Júnior, matrícula 30816847
lotado na Seção de Aquisições Públicas, tendo em vista que este servidor terá atuação
direta na condução dos certames licitatórios desta administração, o que exige capacitação e permanente treinamento nesta área.
Demais informações sobre o evento constam no documento anexo.
Atenciosamente,

Raimundo Nonato Monteiro Filho
Chefe da Seção de Aquisições Públicas
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MEMORANDO Nº 02/2020

22/01/2020

E-mail de Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região - SLZ-CURSO COMPLETO DE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO-…

Email CPL <cpl@trt16.jus.br>

SLZ-CURSO COMPLETO DE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO- NOVO DECRETO FEDERAL
n°10.024/2019!
2 mensagens
2 de janeiro de 2020 16:04
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B TREINAMENTO EMP. LTDA-ME <beinfo@uol.com.br>
Responder a: "B TREINAMENTO EMP. LTDA-ME" <beinfo@uol.com.br>
Para: cpl@trt16.jus.br

Prezados(as) Sr(as)., bom dia !
Com a vontade e determinação de sempre oferecermos os melhores treinamentos, apresentamos:

CURSO COMPLETO DE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO
DE ACORDO COM O NOVO DECRETO FEDERAL n°10.024/2019
-Incluindo módulos sobre SRP e benefícios para MPE´s05 e 06/03/2020- GRAND SÃO LUÍS HOTEL
Segue, abaixo, o síntese curricular do instrutor, conteúdo do programa e os procedimentos para inscrição.
Estamos a sua inteira disposição para qualquer esclarecimento;
Atenciosamente:
Berli Mendes / Rene Fernandes
Obs.: FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
GRATO.....
INSTRUTOR : EVALDO RAMOS
Pós graduado em licitações e contratos, bacharel em direito e administração de empresas, Ex Diretor de Licitações do Tribunal
de Contas da União, onde ocupa desde 2006 o cargo de Auditor Federal de Controle Externo.
Dentre suas atribuições profissionais, atua como pregoeiro, leiloeiro e presidente de comissões especiais de licitação.
Colaborador do Instituto Serzedelo Correa, unidade do TCU responsável pelas ações de capacitação do órgão, e também da
Escola Nacional de Administração Pública, onde ministra o curso de Fundamentos de Pregão Eletrônico. Já ministrou diversos
cursos de formação e capacitação de pregoeiros pelo Brasil.

APRESENTAÇÃO
O presente curso foi elaborado a partir das atualizações promovidas pelo recente decreto 10.024/2019, que regulamenta no âmbito federal a modalidade
pregão na forma eletrônica.
Apesar de ser uma norma federal, o supracitado decreto prevê que estados e municípios, quando receberem recursos do governo federal por meio de
convênios e contratos de repasse, deverão utilizar obrigatoriamente o pregão eletrônico.
Sendo assim, torna-se indispensável capacitar os servidores que atuam na área de compras para que possam conduzir um pregão eletrônico de forma segura
e eficiente, permitindo a eles cumprir com a determinação regulamentar e, assim, não comprometer a prestação de contas relativas às transferências
voluntárias de verbas da União.
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OBJETIVO
Inserir o participante no contexto das licitações públicas, por meio de exposição teórica acompanhada sempre de exemplos práticos aplicáveis ao dia a dia de
quem atua na área de licitações e contratos.
Ao final do curso, o participante estará apto a conduzir um pregão eletrônico no sistema comprasnet, adotando todos os procedimentos necessários à
divulgação do certame e à realização da sessão pública, com destaque para a operacionalização de atos relacionados à prevenção ou correção dos problemas
mais frequentes ocorridos durante o pregão.
Além do conhecimento prático, o aluno também será capaz de analisar as regras presentes no edital de licitação, compreendendo adequadamente todos os
requisitos fixados no documento como, por exemplo, exigências de habilitação, condições de participação, regime preferencial para as pequenas empresas,
forma de apresentação da proposta, dentre outros assuntos.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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LICITAÇÃO
Dever constitucional de licitar
Exceções à regra (contratação direta)
Contexto normativo
Modalidades de licitação
Princípios aplicáveis às licitações
Edital ou instrumento convocatório
PREGÃO
Conceito
-Origem
-Bens e serviços comuns
- Serviços comuns e especiais (novo)
Características
-Inversão de fases
-Etapa de lances
-Unificação recursal
-Pregoeiro: responsabilidades
A obrigatoriedade para estados e municípios -convênios e contratos de repasse (novo)
Principais normas aplicáveis
-Formas presencial e eletrônica
Exigência de estudo técnico preliminar (novo)
Agentes do pregão
-Pregoeiro
-Requisitos
-Atribuições
-Responsabilidades
-Equipe de Apoio
-Autoridade Competente
Pregão do tipo “maior oferta”
Modos de disputa (novo)
-Aberto
-Aberto/fechado
Fase de planejamento ou preparatória
-Principais vícios/erros cometidos na fase interna
Fase externa do pregão
-Publicação do aviso
-A divulgação do pregão eletrônico (novo)
-Impugnações, esclarecimentos e avisos
-Prazo para impugnação (novo)
-Envio da proposta e dos documentos de habilitação
-Apresentação simultânea da proposta e documentos (novo)
-Sessão pública
-Exame preliminar das propostas
-Etapa de lances
-Consulta ao SICAF
-Julgamento da proposta vencedora
-Negociação
-Dinâmica recursal
-Adjudicação
-Homologação
Recurso
-Intenção recursal
-Tempestividade
-Motivação válida
Sanções administrativas
-Suspensão Temporária e impedimento de licitar e contratar (art. 87, III, da Lei n.º 8.666/93)
-Impedimento de licitar e contratar (art. 7º da Lei n.º 10.520/02)
Tratamento diferenciado e favorecido para as pequenas empresas
-Prazo de regularidade fiscal
-Empate ficto
-Licitação exclusiva
-Reserva de cota
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Fundamento legal e regulamentação pelos entes federativos
Definição do sistema de registro de preços
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Hipóteses de utilização
Vantagens e desvantagens
Tipos de licitação
Características da licitação para registro de preços
Planejamento da contratação e o SRP
Disponibilidade orçamentária
Procedimento prévio da Intenção de Registro de Preços – IRP
-Prazo
-Obrigatoriedade
-Análise pelo gerenciador
-Consolidação do quantitativo e da pesquisa de preços
-Inclusão de participante após a IRP
Órgão gerenciador, órgão participante e órgão não participante
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Ata de Registro de Preços
-Vigência máxima da ata
-Alteração quantitativa e qualitativa do objeto registrado
-Adesões de órgãos/entidades não participantes (caronas)
-Os órgãos de controle e a evolução do instituto (visão atual)
-Limites global e individual
-Requisitos previstos no Decreto Federal n.º 9.488/2018
-Adesão vertical
-Identidade entre o objeto registrado e aquele fornecido ao aderente
SIMULAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRASNET
-Cadastramento do aviso
-Vinculação da equipe do pregão
-Operação da sessão pública
-Aceitabilidade da proposta/habilitação
-Etapa recursal
-Adjudicação

LOCAL E DATA :
05 e 06/03/2020- GRAND SÃO LUÍS HOTEL
HORÁRIO :
08:30 A 12:00h E 13:00 A 18:00h
CARGA HORÁRIA: 16H/AULA
VALOR :
R$ 2.700,00, INCLUINDO MATERIAL DE APOIO, CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO, ALMOÇO E COFFE BREAK ( manhã e
tarde).

ATENÇÃO!
CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO ATÉ 21/02/2020
AVISO PROMOCIONAL!
DESCONTOS ESPECIAIS para Grupos de Participantes!
PAGUE SUAS INSCRIÇÕES A VISTA OU EM 6X EM TODOS OS CARTÕES!

Justificativa da Contratação para Órgãos Públicos
A contratação de treinamento por Pessoa Jurídica de Direito Público poderá ocorrer com base no permissivo do art. 24, II (Dispensa de Licitação para
despesas de pequeno vulto, até o limite de R$ 17.600) e (ou) no disposto no art. 25 (Inexigibilidade de Licitação), ambos da Lei n° 8.666/1993:
Considere que as contratações de professores, conferencistas ou instrutores para ministrar cursos de treinamento ou aperfeiçoamento de pessoal, bem
como a inscrição de servidores para participação de cursos abertos a terceiros, enquadram-se na hipótese de inexigibilidade de licitação prevista no inciso
II do art. 25, combinado com o inciso VI do art. 13 da Lei n° 8.666/1993. (Decisão TCU n° 439/1998 – Plenário)
Contrata-se por inexigibilidade de licitação com fundamento no art. 25, inc. II, da Lei n° 8.666, de 1993, conferencistas para ministrar cursos para
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, ou a inscrição em cursos abertos, desde que caracterizada a singularidade do objeto e verificado tratar-se de
notório especialista. (Orientação Normativa AGU n° 18)
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PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO
Envie, pelos fones/fax (98) 3235-6572 o pedido de inscrição preenchido e devidamente autorizado OU VIA INTERNET,
PELO E-MAIL: beinfo@uol.com.br
com os seguintes dados:
NOME DO TREINAMENTO:
NOME DA EMPRESA:
ENDEREÇO:

INSC. ESTADUAL:
NOME DO PARTICIPANTE:
SETOR QUE AUTORIZOU A INSCRIÇÃO:
RESPONSÁVEL E NUMERO DO TEL PARA EVENTUAL CONTATO:
OBS: ESSES DADOS SERVIRÃO PARA N.F., RECIBO E CERTIFICADO DO PARTICIPANTE.

FORMAS DE PAGAMENTO
O pagamento poderá ser efetuado através de Cheque Nominal, Ordem de Pagamento, Empenho ou Depósito Eletrônico,
em nome de:
"B" TREINAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Banco do Brasil S.A., Agência n° 3650-1, Conta - N° 9.158-8 - São Luis - MA.
Somos Cadastrados no SICAF- CNPJ: 03.889.303/0001-03
Nos pagamentos efetuados via Banco, é necessário enviar cópia do comprovante para devida identificação do
Remetente/ Participante em nosso controle bancário.
Os casos não relacionados serão resolvidos via tel. ou e-mail com 48 horas de antecedência à realização do curso.
O não cancelamento da inscrição com 72 horas de antecedência implicará na cobrança do valor integral da
inscrição , sendo o material de apoio entregue a empresa.
Para maiores informações,ligar para:
SÃO LUÍS( 98 ) 3235-6572

(98) 98879-8463 / 98715-7558
( BERLI OU RENÊ )
Ou pelo E-mail: beinfo@uol.com.br

Twitter: @TreinamentosB
cpl@trt16.jus.br <cpl@trt16.jus.br>
Para: beinfo@uol.com.br, beinfo@uol.com.br

6 de janeiro de 2020 13:26

Sua mensagem
Para: beinfo@uol.com.br
Assunto: SLZ-CURSO COMPLETO DE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO- NOVO DECRETO FEDERAL n°10.024/2019!
Enviada: 02/01/2020 16:04:50 GMT-3
foi lida em 06/01/2020 13:26:09 GMT-3
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CGC:

