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para todo o Brasil!

Uma imersão digital e interativa
no mundo das licitações.

Sistema de Registro de Preços - SRP
Racionalidade e Eficiência ao seu alcance 

Regulamento da União e Regulamento do Governo do Estado de 
São Paulo

Conteúdo Programático

Carga horária: 10 horas de duração
Horário: 3 manhãs das 09h00 às 12h30
Esclarecimento de dúvidas ao vivo

SOBRE ESTE CURSO

O curso tem como foco principal a melhoria da gestão de compras governamentais, 

apresentando de forma prática todos os procedimentos e técnicas do Sistema de 

Registro de Preços, em conformidade com o previsto na Lei nº 8.666/93, na Lei nº 

10.520/02, no Decreto Federal nº 7.892/13, com as alterações do Decreto nº 8.250/14 e 

Decreto nº 9.488/18 e, ainda, um comparativo com o Decreto do Governo do Estado de 

São Paulo (Decreto nº 63.722/18);

Na mesma linha do Governo federal o Governo do Estado de São Paulo, com base na 

competência conferida pelo artigo 15, § 3°, da Lei n° 8.666/93, editou o Decreto nº 

63.722, de 21 de setembro de 2018, revogando os Decretos nºs 47.945/2003, 

51.809/2007 e 62.517/2017.

Diante dessas inovações de caráter normativo que por analogia seguem os mesmos 

princípios e limites, trataremos nesse curso dos procedimentos (passo a passo) do 

Decreto federal nº 7.892/2013 atualizado, evidenciando as principais diferenças com o 

Decreto estadual nº 63.722/2018.

O curso, de linguagem simples, trabalha o cenário completo do Sistema de Registro de 

Preços, inclusive, a análise dos entendimentos do TCU e TCE-SP quanto aos 

procedimentos de adesão à ata (carona) e da vigência da ata. Foca ainda as vantagens e 

desvantagens do SRP, com avaliação de casos reais e questões polêmicas sobre a 

matéria.  

Pelo conhecimento e experiência acumulados, os professores, como elaboradores de 

políticas públicas no Governo do Estado de São Paulo propiciam o estreitamento entre a 

teoria e a prática do SRP.

O curso oferece formação aos agentes públicos disponibilizando o conhecimento 

necessário para implementação eficaz de todos os procedimentos do SRP e aos 

profissionais da iniciativa privada a expertise para a obtenção dos melhores resultados 

nos negócios públicos.

Esclarecimentos de dúvidas

Observação: as dúvidas, dentro do tema, que não forem respondidas 
durante os dias de aula, serão esclarecidas pelos professores, após o curso, 
e ficarão disponíveis no site do IL, em área específica dos alunos.

Dúvidas e esclarecimentos adicionais pós-curso serão atendidos através do 
e-mail: consultoria@institutolicitar.com.br

Professores

Programação
Datas: 01/12/20 a 03/12/20

1ª dia
Das 08h45 às 09h00  - Abertura do Curso

Das 09h00 às 12h00

• Conceito

• Base Legal

• Planejamento e Estruturação

• Quando e quem pode implantar o SRP

As aulas online serão transmitidas utilizando o aplicativo Zoom

Segue o link para download do aplicativo Zoom em Português: 
https://zoom.us/download#client_4meeting

Requisitos mínimos para utilizar a plataforma Zoom: 
https://bit.ly/3cQUw4h

Só falta você… vamos começar?
Fale com nossos consultores, por telefone ou WhatsApp,

pelo número 11 3783-7666

ou acesse nosso site para saber mais.
www.institutolicitar.com.br

•  Características do SRP

•  Vantagens na utilização do SRP 

• Administração

• Fornecedor 

Das 12h00 às 12h30 – Esclarecimentos de dúvidas

2ª dia
Das 09h00 às 12h00

• Funções no SRP - Atribuições e Responsabilidades

1. Órgão Gerenciador

2. Órgão Participante

3. Órgão não Participante 

• Intenção de Registro de Preços – IRP

• Licitação – Modalidades – Tipos – Edital

• ATA de Registro de Preços –  Adesão (”CARONA”)

Das 12h00 às 12h30 – Esclarecimentos de dúvidas

3ª dia
Das 09h00 às 12h00

• Contratações Decorrentes do SRP

• Controle

• Revisão, Reajustes e Acréscimos

• Cancelamento

• Penalidades

Das 12h00 às 12h30 – Esclarecimentos de dúvidas
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