
Cursos OnLine Ao Vivo
para todo o Brasil!

Uma imersão digital e interativa
no mundo das licitações.

Pregão Eletrônico 
Teoria e Prática

O que você precisa saber e como se preparar para as principais
alterações do Decreto nº 10.024/19 e do reflexo da Nova Lei de Licitações 
no Pregão

Conteúdo Programático
 
Carga horária: 16 horas de duração
Horário: 4 manhãs das 08h30 às 12h30
Esclarecimento de dúvidas ao vivo

Pregão Eletrônico (Teoria)

• Legislação aplicável

• Características gerais da modalidade licitatória pregão 

• Características específicas do pregão eletrônico

• Decreto 10.024/2019 – Regulamento da União

• Sistemas eletrônicos utilizáveis

• Etapas do pregão eletrônico

• Etapa de planejamento da contratação

• Pregoeiro e equipe de apoio

• Publicação do aviso do edital

• Pedidos de impugnação e esclarecimentos

• Participação 

• Entrega das propostas e dos documentos de habilitação

• Atribuições do pregoeiro

• Sigilo da identidade dos participantes e lances admissíveis

• Modos de disputa: aberto e aberto e fechado

• Atos da sessão pública

• Saneamento de falhas

• Atos finais do pregão eletrônico

• Desconexão com o sistema eletrônico

• Penalidades do pregão 

• O pregão na nova lei de licitações = Lei 14.133/2021

Pregão Eletrônico (Prática)

• Simulações de Pregões Eletrônicos (modos de disputas Aberto e Aberto e Fechado) 

com utilização do aplicativo – COMPRASNET (duas telas simultâneas - visão do 

pregoeiro e licitantes) contemplando as seguintes etapas:

• Credenciamento e Obtenção de Acesso

• Disponibilização do Edital para Consulta e "Download"

• Solicitações de Esclarecimentos, Impugnações ao Edital e Aditamentos

• Cadastramento de proposta pelos licitantes

• Criptografia e assinatura digital

• "Upload" de arquivos anexos

• Abertura das propostas pelo pregoeiro

• Análise das propostas - Classificação e Desclassificação

• Etapa de lances

• Direito de Preferência - Lei Complementar 123/07

• Negociação

• Aceitabilidade do preço

• Habilitação

• Suspensão da sessão pública

• Manifestação de recursos

• Adjudicação

• Encerramento do pregão

• Disponibilização da Ata

• Fato Superveniente e retomada do pregão

• Esclarecimentos de dúvidas e de ocorrências das sessões simuladas

As simulações serão efetuadas com o sistema de pregão eletrônico 

desenvolvido pelo Instituto Licitar baseado no portal COMPRASNET – Modos 

de Disputa ABERTO e ABERTO E FECHADO (Decreto nº 10.024/2019)

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

Professor

Programação
1ª dia
Das 08h15 às 08h30 - Abertura do Curso
Das 08h30 às 10h30

• Legislação aplicável 
• Características gerais da modalidade licitatória pregão
• Características específicas do pregão eletrônico                                          

Das 10h45 às 12h00
• Decreto 10.024/2019 – Regulamento da União

• Sistemas eletrônicos utilizáveis
• Etapas do pregão eletrônico
• Etapa de planejamento da contratação

Das 12h00 às 12h30 - Esclarecimentos de dúvidas

2ª dia
Das 08h30 às 10h30

• Decreto 10.024/ 2019 – Regulamento da União
• Pregoeiro e equipe de apoio
• Publicação do aviso do edital
• Pedidos de impugnação e esclarecimentos
• Participação
• Entrega das propostas e dos documentos de habilitação                                              

Das 10h45 às 12h00
• Decreto 10.024/ 2019 – Regulamento da União

• Atribuições do pregoeiro
• Sigilo da identidade dos participantes e lances admissíveis
• Modos de disputa: aberto e aberto e fechado

Das 12h00 às 12h30 - Esclarecimentos de dúvidas

3ª dia
Das 08h30 às 10h30

• Decreto 10.024/2019 – Regulamento da União
• Atos da sessão pública

Das 10h45 às 12h00
• Decreto 10.024/2019 – Regulamento da União

• Saneamento de falhas
• Atos finais do pregão eletrônico
• Desconexão com o sistema eletrônico

• Penalidades do pregão
• O pregão na nova lei de licitações = Lei 14.133/2021

Das 12h00 às 12h30 - Esclarecimentos de dúvidas

4ª dia
Das 08h30 às 10h30

• Pregão Eletrônico (Prática) -  Simulação Comprasnet
Modo de Disputa ABERTO - (Decreto nº 10.024/2019)

Das 10h45 às 12h00
• Pregão Eletrônico (Prática) -  Simulação Comprasnet
Modo de Disputa  ABERTO E FECHADO - (Decreto nº 10.024/2019)

Das 12h00 às 12h30 - Esclarecimentos de dúvidas

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
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• Pedidos de impugnação e esclarecimentos

• Participação 

• Entrega das propostas e dos documentos de habilitação

• Atribuições do pregoeiro

• Sigilo da identidade dos participantes e lances admissíveis

• Modos de disputa: aberto e aberto e fechado

• Atos da sessão pública

• Saneamento de falhas

• Atos finais do pregão eletrônico

• Desconexão com o sistema eletrônico

• Penalidades do pregão 

• O pregão na nova lei de licitações = Lei 14.133/2021

Pregão Eletrônico (Prática)

• Simulações de Pregões Eletrônicos (modos de disputas Aberto e Aberto e Fechado) 

com utilização do aplicativo – COMPRASNET (duas telas simultâneas - visão do 

pregoeiro e licitantes) contemplando as seguintes etapas:

• Credenciamento e Obtenção de Acesso

• Disponibilização do Edital para Consulta e "Download"

• Solicitações de Esclarecimentos, Impugnações ao Edital e Aditamentos

• Cadastramento de proposta pelos licitantes

• Criptografia e assinatura digital

• "Upload" de arquivos anexos

• Abertura das propostas pelo pregoeiro

• Análise das propostas - Classificação e Desclassificação

• Etapa de lances

• Direito de Preferência - Lei Complementar 123/07

• Negociação

• Aceitabilidade do preço

• Habilitação

• Suspensão da sessão pública

• Manifestação de recursos

• Adjudicação

• Encerramento do pregão

• Disponibilização da Ata

• Fato Superveniente e retomada do pregão

• Esclarecimentos de dúvidas e de ocorrências das sessões simuladas

As simulações serão efetuadas com o sistema de pregão eletrônico 

desenvolvido pelo Instituto Licitar baseado no portal COMPRASNET – Modos 

de Disputa ABERTO e ABERTO E FECHADO (Decreto nº 10.024/2019)

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

Professor

Programação
1ª dia
Das 08h15 às 08h30 - Abertura do Curso
Das 08h30 às 10h30

• Legislação aplicável 
• Características gerais da modalidade licitatória pregão
• Características específicas do pregão eletrônico                                          

Das 10h45 às 12h00
• Decreto 10.024/2019 – Regulamento da União

• Sistemas eletrônicos utilizáveis
• Etapas do pregão eletrônico
• Etapa de planejamento da contratação

Das 12h00 às 12h30 - Esclarecimentos de dúvidas

2ª dia
Das 08h30 às 10h30

• Decreto 10.024/ 2019 – Regulamento da União
• Pregoeiro e equipe de apoio
• Publicação do aviso do edital
• Pedidos de impugnação e esclarecimentos
• Participação
• Entrega das propostas e dos documentos de habilitação                                              

Das 10h45 às 12h00
• Decreto 10.024/ 2019 – Regulamento da União

• Atribuições do pregoeiro
• Sigilo da identidade dos participantes e lances admissíveis
• Modos de disputa: aberto e aberto e fechado

Das 12h00 às 12h30 - Esclarecimentos de dúvidas

3ª dia
Das 08h30 às 10h30

• Decreto 10.024/2019 – Regulamento da União
• Atos da sessão pública

Das 10h45 às 12h00
• Decreto 10.024/2019 – Regulamento da União

• Saneamento de falhas
• Atos finais do pregão eletrônico
• Desconexão com o sistema eletrônico

• Penalidades do pregão
• O pregão na nova lei de licitações = Lei 14.133/2021

Das 12h00 às 12h30 - Esclarecimentos de dúvidas

4ª dia
Das 08h30 às 10h30

• Pregão Eletrônico (Prática) -  Simulação Comprasnet
Modo de Disputa ABERTO - (Decreto nº 10.024/2019)

Das 10h45 às 12h00
• Pregão Eletrônico (Prática) -  Simulação Comprasnet
Modo de Disputa  ABERTO E FECHADO - (Decreto nº 10.024/2019)

Das 12h00 às 12h30 - Esclarecimentos de dúvidas

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



Pregão Eletrônico 
Teoria e Prática

O que você precisa saber e como se preparar para as principais
alterações do Decreto nº 10.024/19 e do reflexo da Nova Lei de Licitações 
no Pregão

Conteúdo Programático
 
Carga horária: 16 horas de duração
Horário: 4 manhãs das 08h30 às 12h30
Esclarecimento de dúvidas ao vivo

Pregão Eletrônico (Teoria)

• Legislação aplicável

• Características gerais da modalidade licitatória pregão 

• Características específicas do pregão eletrônico

• Decreto 10.024/2019 – Regulamento da União

• Sistemas eletrônicos utilizáveis

• Etapas do pregão eletrônico

• Etapa de planejamento da contratação

• Pregoeiro e equipe de apoio

• Publicação do aviso do edital

• Pedidos de impugnação e esclarecimentos

• Participação 

• Entrega das propostas e dos documentos de habilitação

• Atribuições do pregoeiro

• Sigilo da identidade dos participantes e lances admissíveis

• Modos de disputa: aberto e aberto e fechado

• Atos da sessão pública

• Saneamento de falhas

• Atos finais do pregão eletrônico

• Desconexão com o sistema eletrônico

• Penalidades do pregão 

• O pregão na nova lei de licitações = Lei 14.133/2021

Pregão Eletrônico (Prática)

• Simulações de Pregões Eletrônicos (modos de disputas Aberto e Aberto e Fechado) 

com utilização do aplicativo – COMPRASNET (duas telas simultâneas - visão do 

pregoeiro e licitantes) contemplando as seguintes etapas:

• Credenciamento e Obtenção de Acesso

• Disponibilização do Edital para Consulta e "Download"

• Solicitações de Esclarecimentos, Impugnações ao Edital e Aditamentos

• Cadastramento de proposta pelos licitantes

• Criptografia e assinatura digital

• "Upload" de arquivos anexos

• Abertura das propostas pelo pregoeiro

• Análise das propostas - Classificação e Desclassificação

• Etapa de lances

• Direito de Preferência - Lei Complementar 123/07

• Negociação

• Aceitabilidade do preço

• Habilitação

• Suspensão da sessão pública

• Manifestação de recursos

• Adjudicação

• Encerramento do pregão

• Disponibilização da Ata

• Fato Superveniente e retomada do pregão

• Esclarecimentos de dúvidas e de ocorrências das sessões simuladas

As simulações serão efetuadas com o sistema de pregão eletrônico 

desenvolvido pelo Instituto Licitar baseado no portal COMPRASNET – Modos 

de Disputa ABERTO e ABERTO E FECHADO (Decreto nº 10.024/2019)

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

Professor

Programação
1ª dia
Das 08h15 às 08h30 - Abertura do Curso
Das 08h30 às 10h30

• Legislação aplicável 
• Características gerais da modalidade licitatória pregão
• Características específicas do pregão eletrônico                                          

Das 10h45 às 12h00
• Decreto 10.024/2019 – Regulamento da União

• Sistemas eletrônicos utilizáveis
• Etapas do pregão eletrônico
• Etapa de planejamento da contratação

Das 12h00 às 12h30 - Esclarecimentos de dúvidas

2ª dia
Das 08h30 às 10h30

• Decreto 10.024/ 2019 – Regulamento da União
• Pregoeiro e equipe de apoio
• Publicação do aviso do edital
• Pedidos de impugnação e esclarecimentos
• Participação
• Entrega das propostas e dos documentos de habilitação                                              

Das 10h45 às 12h00
• Decreto 10.024/ 2019 – Regulamento da União

• Atribuições do pregoeiro
• Sigilo da identidade dos participantes e lances admissíveis
• Modos de disputa: aberto e aberto e fechado

Das 12h00 às 12h30 - Esclarecimentos de dúvidas

3ª dia
Das 08h30 às 10h30

• Decreto 10.024/2019 – Regulamento da União
• Atos da sessão pública

Das 10h45 às 12h00
• Decreto 10.024/2019 – Regulamento da União

• Saneamento de falhas
• Atos finais do pregão eletrônico
• Desconexão com o sistema eletrônico

• Penalidades do pregão
• O pregão na nova lei de licitações = Lei 14.133/2021

Das 12h00 às 12h30 - Esclarecimentos de dúvidas

4ª dia
Das 08h30 às 10h30

• Pregão Eletrônico (Prática) -  Simulação Comprasnet
Modo de Disputa ABERTO - (Decreto nº 10.024/2019)

Das 10h45 às 12h00
• Pregão Eletrônico (Prática) -  Simulação Comprasnet
Modo de Disputa  ABERTO E FECHADO - (Decreto nº 10.024/2019)

Das 12h00 às 12h30 - Esclarecimentos de dúvidas

Cursos OnLine Ao Vivo
para todo o Brasil!

Uma imersão digital e interativa
no mundo das licitações.

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


