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Curso Híbrido (Presencial/Online) de licitações 
Treinamento Prático de Operacionalização de 

Pregão Eletrônico no ComprasNET 

1. INTRODUÇÃO

As licitações e pregões são a maneira pela qual o Estado realiza 
transações com segurança e transparência, garantindo o melhor produto e 
serviço à população, pelo menor preço, e para atingir isso a figura do pregoeiro 
é fundamental. 

O treinamento prático de operacionalização de Pregão Eletrônico no 
ComprasNET visa suprir as necessidades desse nicho, capacitando servidores 
públicos e funcionários de entidades municipais promotoras de licitações a 
trabalhar com as rotinas de operacionais da plataforma. 

Nesta capacitação também serão abordadas as normas que regem o 
Pregão Eletrônico e entenderá os deveres e funções do pregoeiro, desde a 
publicação do edital à arrematação. 

O ComprasNET é um sistema muito interativo e de fácil aprendizagem. 
Ao concluir este treinamento, os pregoeiros que ainda não conhecem a 
plataforma contarão com a autonomia necessária para utilizar a ferramenta e 
realizar as sessões de maneira eficiente e adequada. 

2. OBJETIVO

Este curso capacitará os participantes a trabalhar com Pregão 
Eletrônico no ComprasNET, apresentando as principais características e 
funcionalidades do sistema. O aluno compreenderá a estrutura da informação 
no sistema e aprenderá a os principais conceitos do Pregão Eletrônico e outras 
informações relevantes relativas ao tema. 

São objetivos específicos do curso: 

✓ Compreender os principais conceitos do Pregão Eletrônico; 

✓ Navegar pelo sistema, conhecendo suas funcionalidades; 

✓ Realizar seções, explorando as ferramentas do sistema; 

✓ Conhecer e emitir os relatórios relacionados a toda etapa do 
procedimento; 

✓ Entender a estrutura da Informação do Pregão Eletrônico no 
ComprasNET; 
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✓ Identificar as etapas da execução do Pregão Eletrônico na 
plataforma; 

✓ Consultar informações sobre os processos; 

3. PÚBLICO ALVO

Destina-se a atender, prioritariamente, os pregoeiros e equipes de 

apoio das prefeituras municipais associadas à AMAC, e que ainda não possuem 

experiência para realizar os Pregões Eletrônicos do seu órgão. Também é 

indicado para aqueles servidores que estejam há muito tempo sem usar o 

sistema e necessitam se atualizar. 

Atende, ainda, a coordenadores, gerentes, especialistas e técnicos 

envolvidos nas ações de acompanhamento e homologação dessas licitações. 

4. ESTRUTURA E CONTEÚDO

Módulo único: Noções Gerais de compras públicas e aprendizado 
em ambiente virtual de licitação. 

1. Conceitos e características de compras públicas; processo administrativo;

importância da formalização do processo; documentos mínimos. 2. Nova Lei de 

Licitações: novos conceitos; mudanças com relação a legislação anterior; 

melhorias na disputa; particularidades.  

3. ComprasNET: noções iniciais e conceitos principais do aplicativo; plataforma

de pesquisa; 

Aspectos teóricos abordados: Neste módulo o aluno entenderá: 1. Conceitos 

principais sobre compras públicas, suas documentações e modalidades. 2. 

Principais mudanças na forma de licitar no Brasil, seus novos benefícios e 

desafios a enfrentar com tais mudanças; Conhecer as alterações e ou possíveis 

alterações nas leis de licitações e contratos. 3. Atuar, operacionalizar o sistema 

de forma satisfatória visando desempenhar a com excelência o papel de pregoeiro 

junto ao sistema ComprasNET; agir de forma preventiva e ter mais sucesso na 

participação em licitações. 

5. REQUISITOS

Ter acesso ao ComprasNET Pregão Eletrônico e possuir o perfil de 
Pregoeiro no sistema. 
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O diferencial deste curso é que ele aboradará de forma prática os 

recursos e aplicações da plataforma de Presão Eletrônico no ComprasNET. 

Por se tratar de um curso tutorial seria ideal que o aluno inscrito 

no modo Online, acompanhasse as aulas práticas em tela diferente daquela 

em que acessará a plataforma para realizar a prática no sistema, de modo 

que possa executar os exercícios no ComprasNET passo a passo com os 

instrutores. Essa segunda tela pode ser um desktop, laptop, tablet ou celular. 

Requisitos técnicos mínimos: 

✓ Notebook ou computador com acesso à Internet, com processador 

i3, 3GHz, 4Gb de RAM; 

✓ Web câmera e microfone; 

✓ Fone de ouvido (desejável). 

✓ Internet com 5Mbs. 

✓ Navegador Google Chrome. 

6. METODOLOGIA

O treinamento será desenvolvido em plataforma própria para aulas 

online e se fará por meio de aulas expositivas e práticas no ComprasNET. Após 

a exposição teórica de cada assunto serão realizados procedimentos práticos pelos 

instrutores e em seguida por cada participante, acompanhado pelos instrutores. 

Será ministrado por técnicos especializados que vivenciam 

diariamente, a execução de pregões eletrônicos no Sistema. 

7. MATERIAL DIDÁTICO

Cada participante receberá por meio da plataforma adequada, cópia 

dos slides, da lista de exercícios e exercícios resolvidos. Também serão 

informados endereços eletrônicos onde o aluno poderá  encontrar informações 

complementares em até 15 dias após o curso – excetuando-se casos particulares 

que caracterize atividade de consultoria. 

8. PERÍODO E LOCAL DE REALIZAÇÃO

O curso será realizado no período de 09 a 10 de junho de 2021 

(2 dias), no horário de 8h às 12h e 14h às 18h, totalizando 16 h/a. 
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O curso será realizado na “modalidade presencial e online ao vivo” 
utilizando o aplicativo de vídeo conferência “ZOOM”. 

9. INSCRIÇÕES

As inscrições deverão ser feitas diretamente no site da Associação dos 

Municípios do Acre: (https://www.amac.com.br/capacitação) 

O valor da inscrição por participante será o seguinte: 

Presencial: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 

Online: R$ 100,00 (cem reais). 

Incluso: Certificado 

A Empresa poderá postergar o início do evento ou cancelar em até 72h 

antes do evento, caso o número de participantes não seja suficiente para formar 

a turma. 

MINI CURRÍCULO DOS INSTRUTOR ES 

Nome: Olívio Botelho de Andrade Neto 

Servidor Público Federal pela Universidade Federal do Acre, com experiência de 

mais de 15 anos em compras públicas. Foi Presidente da Comissão Permanente 

de Licitação da UFAC no período de 2012 a 2016. Advogado. Graduado em 

Direito pela Universidade Federal do Acre, com especialização em Direito 

Tributário pela UniAnhanguera. Mestre em Direito Constitucional pela 

Universidade de Brasília e Doutorando em Direito pela Universidade de Brasília. 

Nome: Fernando da Silva Souza 

Advogado e Servidor Público Federal pela Universidade Federal do Acre, com 

experiência de mais de 11 anos em compras públicas. Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação da UFAC. Graduado em Direito pela União Educacional 

do Norte – UNINORTE, com especialização em Licitações e Contratos pela 

Faculdade CERS. 

(
Olívio Botelho de Andrade Neto
Proponente 




