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O curso “Oficinas em Licitações – da teoria à prática” 
possibilita uma dinâmica participativa e reflexiva sob o 
enfoque da teoria-prática, que toma como fundamento o 
pensamento de Paulo Freire segundo o qual “Ensinar não é 
transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a 
sua própria produção ou a sua construção.” 
Inicialmente o professor irá introduzir os alunos com todas 
as explicações necessárias aos temas abordados e, em 
sequencia de cada matéria, será aplicada a 
didática/metodologia de oficinas Vianna, que dividem-se 
em:  

ESTE CURSO TAMBÉM FORNECE O 
CERTIFICADO DE CAPACITAÇÃO E 
HABILITAÇÃO EM PREGOEIRO EMITIDO 
PELA VIANNA & CONSULTORES. 

 

Dessa forma as oficinas aprimoram significativamente 
o modo de aprender, pois além de iniciarem com uma 
abordagem tradicional (método de apresentação expositivo 
pelos instrutores) possibilitará a construção prática do 
conhecimento (metodologia de dinâmicas, estudos de 
casos e questões polêmicas, debates de decisões e 
acórdãos, simulações etc). 
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Todas as etapas teóricas ou práticas serão 
apresentadas com todo detalhamento e embasamento 
sob enfoque jurídico, legal, doutrinário e à luz do TCU. 

 
 
• Aos profissionais da Administração Pública Direta e 
Indireta, de todas as esferas de Governo, União, Estados e 
Municípios, envolvidos direta ou indiretamente com todas 
as etapas de Licitações e Contratações Administrativas; 
• Aos profissionais dos Três Poderes, Executivo, Legislativo 
e Judiciário, bem como de Tribunais de Contas e Ministério 
Público, envolvidos direta ou indiretamente com todas as 
etapas de Licitações e Contratações Administrativas; 
• Aos profissionais de empresas privadas e pessoas físicas 
que participam (ou tenham como objetivo participar) de 
Licitações e Contratações. 
• Membros das Comissões de Licitação. Administradores, 
Advogados, Contadores, Economistas e demais 
profissionais envolvidos direta ou indiretamente com as 
licitações. 
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1.Material Didático: 

 

• Apostila de acompanhamento contendo cópia das 

projeções; 

 

• Apostila de acompanhamento contendo legislação; 

 

• Bloco de rascunho, pasta e caneta; 

 

2. Um link “Estudos Complementares Relevantes”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

VIANNA & CONSULTORES DESDE 1989 PIONEIRA NO BRASIL 

3. Um livro sobre o tema Licitações; 

 
4. Kit de Higiene Bucal Vianna; 

5. Coffee-Break (seis); 
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6.Almoço (dois) nos dias 11 e 12 de dezembro de 

2018; 

 
7.Certificado de Conclusão de curso e capacitação E 

Habilitação em Pregoeiro 

 

 

ESTE CURSO TAMBÉM FORNECE O CERTIFICADO DE 
CAPACITAÇÃO E HABILITAÇÃO EM PREGOEIRO 
EMITIDO PELA VIANNA & CONSULTORES. 
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Conteúdo Programático 
 
MÓDULO I 
DIA 10/DEZEMBRO/2018 – DAS 14H00 ÀS 18H00 
OFICINA NOVIDADES EM LICITAÇÕES NO 
PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO (ETAPA 
PREPARATÓRIA) 
● 1º BLOCO: PESQUISA DE MERCADO (PESQUISA DE 
PREÇOS) E A NOVA IN 05/14 atualizada pela IN 03/17 

 
● 2º BLOCO:  INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 05/2017 MPDG 

E NOVIDADES NO PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO 
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MÓDULO II 
DIA 11/DEZEMBRO/2018 – DAS 08h30 às 12h30 
OFICINA PREGÃO PRESENCIAL – TEORIA E PRÁTICA 
● 1º BLOCO: INTRODUÇÃO/APRESENTAÇÃO TEÓRICA 
PREGÃO PRESENCIAL 
● 2º BLOCO: PRÁTICA DO PREGÃO PRESENCIAL 

 

MÓDULO III 
DIA 11/DEZEMBRO/2018 – DAS 13h30 às 17h30 
OFICINA PREGÃO ELETRÔNICO – TEORIA E PRÁTICA 
● 1º BLOCO: PREGÃO ELETRÔNICO 
● 2º BLOCO: PRÁTICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 
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MÓDULO IV 
DIA 12/DEZEMBRO/2018 – DAS 08h30 às 12h30 
OFICINA JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
● 1º BLOCO: PROBLEMAS COMUNS NO JULGAMENTO 
DAS LICITAÇÕES 
● 2º BLOCO:  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 
 

 
MÓDULO V 
 
DIA 12/DEZEMBRO/2018 – DAS 13h30 às 17h30 
OFICINA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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● 1º BLOCO:  SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
MÓDULO VI 
 
DIA 13/DEZEMBRO/2018 – DAS 08h30 às 12h30 
OFICINA PENALIDADES EM LICITAÇÕES;  OFICINA 
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
● 1 º BLOCO: PENALIDADES EM LICITAÇÕES 
● 2 º BLOCO: MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E 
BENEFÍCIOS EM LICITAÇÕES 
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Hotel de Realização do Curso: 

Hotel Belas Artes SP Paulista - Managed by 
AccorHotels 
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Hotel Belas Artes SP Paulista - Managed by 
AccorHotels 
O Hotel Belas Artes SP Paulista está localizado no coração 
de São Paulo, a duas quadras da Avenida Paulista. Sua 
viagem a negócios ou a lazer será ainda mais agradável 
em quartos amplos e confortáveis com ar-condicionado, 
internet wi-fi grátis, TV a cabo, cofre, minibar, mesa de 
trabalho e secador de cabelo. Desfrute deliciosas refeições 
e drinks no elegante Restaurante Belas Artes, no Lounge 
Bar e com o serviço de quarto 24 horas. O hotel conta 
também com academia, estacionamento e salas de 
reuniões. 
Hospede-se na Rua Frei Caneca a 200 metros da estação 
de metrô Consolação. Visite o Museu de Arte de São Paulo 
(MASP) e os pontos turísticos do Centro Histórico de São 
Paulo. Conheça os diversos restaurantes, bares, salas de 
cinema e teatros da região. Aproveite para ir às compras 
nos shopping centers próximos, como o Shopping Frei 
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Caneca e o Shopping Center 3. Há importantes hospitais 
nos arredores do hotel, como Hospital Sírio Libanês, 
Maternidade Pró Matre e Hospital das Clínicas. 
 

PROFESSOR Evaldo Araújo Ramos 

Já trabalha com a Vianna há mais de 10 anos 

Foto abaixo Professor Evaldo realizando a simulação de 

Pregão Presencial no seu último curso da Vianna deste ano 

2018. 

 

 

1. Auditor do Tribunal de Contas da União desde 2006, 

atuando sempre no setor de licitações, onde exerce a função 
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de Diretor de Licitações do TCU. 

2. Atualmente, desempenha, dentre outras atividades, as 

funções de pregoeiro oficial, leiloeiro e presidente de 

comissões especiais de licitação. 

3. É formado em direito e administração de empresas. 

Advogado, militante nas áreas cível, previdenciária e 

administrativa. 

4. Professor de cursos preparatórios para concursos em 

Brasília, na área de direito administrativo. É professor da 

Escola Nacional de Administração Pública – Enap, no curso de 

Formação de Pregoeiro. 

5. Professor do Instituto Serzedello Corrêa (unidade do TCU 

responsável pela capacitação de servidores públicos), onde 

ministra cursos para turmas de técnicos de controle externo. 

Atua também como conteudista para cursos de formação e 

aperfeiçoamento de pregoeiros. 

Entrevista 

Com o Professor 

Evaldo Araujo Ramos 
 

1 – Como auditor do TCU e Pregoeiro oficial, qual 
conselho você daria aos servidores (pregoeiros, 
autoridade competente, membros de equipe de apoio) 
que atuam na área?  
R – O melhor conselho que posso dar aos colegas que 
atuam nesta área é: busque se capacitar sempre. Ao 
longo dos anos, percebi que grande parte dos erros 
cometidos pelos agentes públicos no âmbito das 
licitações e contratos são decorrente da ausência de 
conhecimento técnico sobre determinado assunto. As 
alterações legislativas e jurisprudenciais são muito 
frequentes nesse ramo e isso exige um aperfeiçoamento 
contínuo, que trará confiança ao servidor quando ele 



 

16 
 

VIANNA & CONSULTORES DESDE 1989 PIONEIRA NO BRASIL 

estiver praticando os atos administrativos inerentes à sua 
função. 
 

2 - Atualmente, o pregão eletrônico lidera as compras 
e contratações públicas no Brasil? É um mercado 
vantajoso para empresas privadas que querem 
vender ao Governo? 

R – O pregão é, indiscutivelmente, a modalidade de 
licitação mais utilizada no país atualmente, sendo que a 
sua versão eletrônica corresponde a uma significativa 
parcela desse volume. Para as empresas, o pregão 
eletrônico trouxe inúmeras vantagens, tais quais a 
diminuição de custos na participação, a transparência, a 
celeridade, dentre outros. Muitas empresas que, antes do 
pregão eletrônico, não se interessavam pelo mercado 
governamental, hoje estão apostando alto neste 
segmento, principalmente por causa do alto poder de 
compra do Estado.  
 

3 – Cite a importância dos servidores públicos e 
fornecedores que atuam com pregão conhecerem a 
legislação, os procedimentos e os julgados do 
Tribunal de Contas da União sobre o tema? 

R – Conhecer as “regras do jogo” é fundamental para 
obter sucesso em qualquer procedimento licitatório. No 
pregão não é diferente. Tanto do lado público quanto do 
privado, os agentes devem se qualificar para enfrentarem 
situações imprevistas durante o certame. Aquele que tem 
uma boa base legal e jurisprudencial consegue exercer 
sua atividade com tranquilidade, evitando 
responsabilizações ou sanções administrativas. Nessa 
área, pequenos erros podem ser fatais, por isso, é 
preciso manter-se sempre bem informado. 
 

4 – Os fornecedores precisam ter algum cuidado para 
participar de pregões eletrônicos? 
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R – Em uma decisão recente do TCU, acórdão n.º 
754/2015 – Plenário, a Corte decidiu que os gestores 
públicos devem instaurar processos administrativos 
sancionatórios sempre que as condutas das licitantes 
constituírem fatos típicos previstos na Lei do Pregão. Pois 
bem, uma das ocorrências mais frequentes é a 
desistência da proposta no pregão eletrônico, motivada 
por fatores diversos. Nesta hipótese, a empresa estará 
sujeita à pena de multa e impedimento de licitar e 
contratar com o Poder Público. Portanto, é preciso ter 
muito cuidado antes de ingressar em um pregão 
eletrônico, pois as consequências podem ser bem 
desagradáveis, nos casos de infração à legislação. 
 

5 – E quanto aos servidores públicos, designados 
para atuar com pregões, precisam ter alguma 
cautela? Podem ser responsabilizados? 

R – Os agentes públicos que atuam direta ou 
indiretamente em pregões estão sujeitos ao controle 
exercido pelos Tribunais de Contas e também pelo Poder 
Judiciário. Caso o ato administrativo seja considerado 
ilegal, por exemplo, o agente poderá ser multado pelo 
órgão de controle externo e se o valor não for recolhido 
no prazo fixado, a multa poderá ser descontada no 
contracheque do servidor. Há, portanto, uma carga de 
responsabilidade muito grande sobre todos que lidam 
com licitações públicas.  Prevenir é sempre o melhor 
remédio, por isso é tão importante buscar sempre se 
inteirar das decisões tomadas pelos Tribunais de Contas 
e as posições doutrinárias de maior destaque. 
 

6 – Comente alguns benefícios e a importância dos 
servidores públicos e fornecedores participarem do 
curso completo de pregão realizado pela Vianna, 
ministrado por V.Sª. 
R – No curso de pregão promovido pela Vianna, o foco é 
na jurisprudência do Tribunal de Contas da União e na 
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análise da aplicabilidade prática dessas decisões. A 
utilização de simulações e o estudo de casos colabora 
muito com a aprendizagem, sobretudo porque são 
abordadas situações que efetivamente serão enfrentadas 
pelos alunos. A participação de representantes de 
empresas privadas e de servidores públicos contribui 
para a qualidade do curso. Os tópicos estudados 
abordam desde os fundamentos da modalidade até 
questões controvertidas e polêmicas, razão pela qual 
indicamos o curso para iniciantes e também para os que 
já atuam na área. O resultado tem sido muito gratificante, 
pois os alunos saem do curso com conhecimento 
suficiente para desempenharem suas funções com 
presteza e competência, seja do lado público ou do 
privado. 
 

INVESTIMENTO neste treinamento: 

R$ 3.400,00 

 

 

 

https://www.viannaconsultores.com.br/inscri%C3%A7%C3%B5es
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CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

A- ENTIDADES / ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

1. PEDIMOS ENVIO DA NOTA DE EMPENHO OU 
DOCUMENTO EQUIVALENTE ANTES DO EVENTO; 

2. AO FINAL DO CURSO ENCAMINHAREMOS A NF-E 
PARA O DEVIDO PAGAMENTO. 

  

B- ENTIDADES PRIVADAS (PESSOA FÍSICA OU 
JURÍDICA) 

1. DEPÓSITO ÚNICO NA CONTA DA VIANNA ANTES DO 
EVENTO; OU 

2. PARCELADO EM 6 VEZES, SENDO A PRIMEIRA 
DEPOSITADA NA CONTA DA VIANNA E AS CINCO 
RESTANTES PAGAS NA RECEPÇÃO DO CURSO COM 
CARTÃO DE CRÉDITO;OU 

3. PELO SISTEMA PAGSEGURO, ATRAVÉS DE TODAS 
AS MODALIDADES CONSTANTES DESTE SISTEMA 
(CASO ESCOLHAM ESTA ALTERNATIVA NÓS 
ENVIAREMOS UMA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO). 

NOSSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES 
NACIONAL 

  

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:  
-BANCO DO BRASIL–AGÊNC. 2898-3 (V. GERTI)–CONTA 
CORRENTE: 7654-6 
-BRADESCO - AGÊNCIA 0591-6 (VILA GERTI) - CONTA 
CORRENTE: 98.159-1 
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DADOS CADASTRAIS DA VIANNA 

VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 
RUA NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA, 84 - 
OSVALDO CRUZ 
SÃO CAETANO DO SUL - SP CEP: 09540-060 
PABX: (11) 4229 5504 

E-MAIL: VIANNA@VIANNACONSULTORES.COM.BR 

SITE: WWW.VIANNACONSULTORES.COM.BR  

EMPRESA CADASTRADA NO SICAF  

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. 
CNPJ: 58.170.994/0001-74  

INSCRIÇÃO MUNIC.: 37.380 
I.E.: 636.292.735.116 
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