
ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÕES PARA O “13º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS”.

 

1. OBJETO

Aquisição de 02 (duas) inscrições para o 13º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, a ser realizado em Foz do
Iguaçu – PR, de 19 a 22 de março de 2018.

    

2. JUSTIFICATIVA

 

A participação no Congresso visa a qualificação dos servidores que atuam na área de Licitações, especialmente
que exercem a função de pregoeiro.

 

Mais do que realizar suas atividades, o Pregoeiro precisa satisfazer os anseios da sociedade. A responsabilidade
dos atos diários refletem diretamente no dia a dia do cidadão brasileiro e na eficiência das contratações públicas
realizadas pela Administração.

 

O Congresso de Pregoeiros, organizado pelo Instituto Negócios Públicos é o maior evento, a nível nacional,
realizado anualmente há 13 anos, sendo preparado para contribuir com a evolução das competências dos agentes
públicos, com programação diferenciada e as mais recentes atualizações legislativas e jurisprudenciais.

 

Os profissionais dos setores de compras devem estar sempre preparados para desempenhar seu trabalho
utilizando ferramentas e recursos que respeitem os princípios fundamentais às licitações e contratações
administrativas.

 

A capacitação desses agentes é, inclusive, obrigação prevista na Lei Geral de Licitações, Lei 8.666/93, cujo art.
51 prevê:

 

“Art. 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as
propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros,



sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da
Administração responsáveis pela licitação.”

 

Assim, se a necessidade de capacitação é, inclusive, obrigatoriedade prevista em lei, cabe aos servidores buscar
ferramentas que contribuam para seu aprimoramento profissional. Ademais, é compromisso dos próprios órgãos
e entidades administrativas investirem na capacitação dos seus gestores.

 

    Cabe destacar que o enfoque principal do congresso é a capacitação de profissionais com temas atuais e troca
de experiências. Além da excelência em conteúdo com os maiores doutrinadores do país, o evento conta com
metodologia e material de apoio, garantindo a absorção do conteúdo pelos participantes que poderão atuar como
multiplicadores de conhecimento junto a outros servidores públicos estaduais.

                         

3. QUANTIDADE E CUSTO

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT

VALOR (R$)

 

UNIT
(R$)

Valor
Unit c/
Desconto
(R$)

TOTAL

(R$)

01 Aquisição de Inscrição no 13º Congresso Brasileiro de Pregoeiros 02 4.180,003.845,00 R$ 7.690,00

O valor de cada inscrição é de R$ 4.180,00, com o desconto de R$ 670,00 na realização de duas inscrições,
conforme proposta da empresa, totalizando o valor de R$ 7.690,00.

 

4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

 

A carga horária do curso será de 26 horas, com a data de início do congresso marcada para o dia 19 de março e
término no dia 22 de março de 2018, sendo realizado na cidade de Foz do Iguaçu – Paraná.

No congresso será ministrado o conteúdo abaixo listado, conforme folder encaminhado pelo Instituto Negócios
Públicos à esta Pasta:

Temas:

a) Melhorias nas compras públicas: Como mudar sem mudar a lei;

b) Convocação de propostas após a fase de lances: Análise das situações que podem ocorrer;

c) Painel de Inovações: Como a inovação impactou ou pode impactar no processo de compra pública e na vida
do comprador público;

d) Matriz de responsabilidade no Pregão: Quem responde por cada uma das etapas da licitação;

e) Compra pública sustentável: Do ideal para o real, o que pode e deve ser feito;

f)  A baixa qualidade dos objetos contratados nas licitações;



Oficinas:

a)25 Vícios no Pregão;

b)Capacitação e Formação de Pregoeiros, incluindo a ON 02/16-SEGES;

c)Impactos da Reforma Trabalhista na Contratação de Serviços Terceirizados;

d)Lei das Estatais;

e)Sistema de Registro de Preços;

f)Contratos Administrativos;

g)Termo de Referência;

h)Pesquisa de Preços e Fixação de Valor Orçado na Licitação;

i)Elaboração de planilhas de custos e formação de preços conforme IN 05/17;

j)Habilitação e Julgamento de Propostas

k)Elaboração de mapas de risco nas contratações públicas

l)Contratação Direta

m)Elaboração de Editais

n)Fraude na Contratação Pública: hipóteses correntes, detecção e prevenção

o)Recursos Administrativos

p)Pregão para Serviços de Engenharia: peculiaridades do planejamento e da licitação

q)Estudos Preliminares

r)Sanções Administrativas

s)Microempresa e Empresa de Pequeno Porte nas Contratações Públicas: preferência na licitação, contratação
direta e licitação exclusiva

Palestrantes:

a) Anderson Sant’Ana Pedra

b) Ministro Benjamin Zymler

c) Flaviana Vieira Paim

d) Gabriela Pércio

e) Joel de Menezes Niebuhr

f)  Jorge Ulisses Jacoby Fernandes

g) Larissa Panko

h) Luciano Elias Reis

i)  Marcus Vinicius Reis de Alcântara

j)   Paulo Rui Barbosa



l) Paulo Sérgio de Monteiro Reis

m) Renato Fenili

n) Ronny Charles Lopes de Torres

o) Simone Zanotello

p) Thiago Zagatto

q) Victor Amorim

 

5. FONTE DE RECURSOS:

As despesas serão custeadas com recursos decorrentes de empréstimo do Banco Interamericano de
Desenvolvimento-BID, dentro do Programa de Modernização da Administração Fazendária – PROFISCO -
Contrato de Empréstimo - 2906/OC-BR.

 

6. INSCRIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

As inscrições serão realizadas pelo site: www.institutonp.com.br e sua efetivação se dará após o envio da nota
de empenho.

Pregoeiras participantes:

1. Deyse Lucidy Diniz Sanches
2. Adriane Morais Batista Ramos

 

 O pagamento das inscrições deverá ser efetuado em nome de INSTITUTO NEGOCIOS PÚBLICOS DO
BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA, CNPJ: 10.498.974/0001-09,
no seguinte banco credenciado: Caixa Econômica Federal -  Ag. 0372; c/c 1177-9; Op. 003.

 

 6. OUTRAS INFORMAÇÕES:

Endereço: Rua Lourenço Pinto, 196, 3º Andar – Centro. Curitiba-PR. CEP: 80.010-160
Fone (41) 3778-1700
E-mail: falecom@institutonp.com.br

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por DEYSE LUCIDY DINIZ SANCHES, GERENTE, em
23/01/2018, às 15:35, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

mailto:falecom@institutonp.com.br
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=1248850&crc=93539EB8


acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1248850 e o
código CRC 93539EB8.

 
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

AVENIDA AVENIDA VEREADOR JOSE MONTEIRO - Bairro SETOR NOVA VILA - CEP 74653-
900 - GOIANIA - GO - COMPLEXO FAZENDÁRIO , BLOCO B 32692068

 

Referência: Processo nº 201800004004650 SEI 1248850

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=1248850&crc=93539EB8

