GESTÃO ORGANIZACIONAL

CURSO EAD

PORTAL DE COMPRAS DO
GOVERNO FEDERAL
COMPRASNET

JUSTIFICATIVA

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Para a sociedade o COMPRASNET o acesso é
livre e os interessados podem visualizar os
avisos de licitação, as contratações realizadas,
a execução de processos de aquisição pela
modalidade de pregão e outras informações
relativas a contratações realizadas pela
Administração Federal. Ainda nessa área, o
COMPRASNET disponibiliza a legislação que
regula o processo de serviços gerais e de
contratação, publicações relativas ao assunto e
manuais relativos aos serviços oferecidos pelo
Portal.

- Consulta de atas de licitações na modalidade
Pregão Eletrônico;
- Simulação de pesquisa de mercado utilizando
o sistema Painel de Preços, de acordo com a IN
05/2014 – MPOG e suas atualizações;
- Consulta na opção Pesquisa Textual de
Editais;
- Simulação de divulgação e manifestação
interesse no sistema Intenção de Registro
Preços (IRP), conforme o Decreto
10.024/2019 e da Lei nº 13.979, de 6
fevereiro de 2020;

OBJETIVO DO CURSO
Ao ﬁnal do curso, o participante deverá ser capaz
de:
- Conhecer as funcionalidades do Portal de
Compras do Governo Federal (Comprasnet),
inclusive o Painel de Preços;
- Conhecer e operar os sistemas de Intenção de
Registro de Preços (IRP) e Divulgação de
Compras (SIDEC);
- Conhecer o Sistema de Cadastramento
Uniﬁcado de Fornecedores (SICAF);
- Conhecer e operar as etapas da fase externa
do Pregão, na forma Eletrônica, atuando como
Pregoeiro e Fornecedor, conforme o Decreto nº
10.024/2019;
- Desenvolver a prática de negociação dos
lances ﬁnais do Pregão, na forma Eletrônica,
utilizando o Chat do Portal de Compras do
Governo Federal (Comprasnet), conforme o
Decreto nº 10.024/2019;
- Conhecer os impactos práticos no Portal
Comprasnet da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020
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Ambientação das ferramentas do Portal de
Compras do Governo Federal (Comprasnet);

de
de
nº
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- Simulação de lançamento de Aviso de
Licitação de Pregão Eletrônico Tradicional e de
Registro de Preços, no sistema Divulgação de
Compras (SIDEC), conforme o Decreto nº
10.024/2019 e da Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020;
- Simulação de Cotação Eletrônica atuando
como comprador e fornecedor;
- Consulta do Relatório do Fornecedor no
Sistema de Cadastramento Uniﬁcado de
Fornecedores (SICAF);
- Consulta de documentações e busca
parametrizada no SICAF;
- Simulação do cadastro e da vinculação da
Equipe do Pregão;
- Simulação do cadastro da proposta dos
fornecedores, conforme o Decreto nº
10.024/2019;
- Simulação da divulgação de Avisos, Pedidos
de Esclarecimentos e Impugnações ao Edital,
conforme o Decreto nº 10.024/2019 e da Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
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- Demonstração do Desempate dos lances ﬁnais
de empresas ME/EPP, de acordo com a Lei
Complementar n. 123/2006 e suas alterações;
- Simulação do Retorno de Fase do Pregão
Eletrônico;
- Simulação de Negociação das propostas ﬁnais
do Pregão Eletrônico atuando como pregoeiro e
como fornecedor, conforme o Decreto nº
10.024/2019.

METODOLOGIA
O Curso EAD (assíncrono), composto por
videoaulas gravadas e material complementar
para leitura, disponibilizado durante 30 dias.
Em curso, haverá interatividade com o
instrutor para esclarecimentos de dúvidas e
discussão de casos práticos com interação
individual e coletiva, na plataforma
disponibilizada.
A metodologia consistirá em:
– Vídeoaulas gravadas
– Ebook com material para leitura e
compreensão
– Fórum para discussão entre os alunos e com
o professor
– Exercícios
– Avaliação de aprendizagem
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INFORMAÇÕES

Este treinamento
customizado

pode ser

para

sua

organização.

Curso EAD
Solicite uma proposta:
incompany@conexxoes.com.br

PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL – COMPRASNET
Carga Horária

Valor
R$ 690,00

10 horas

Pagamento por depósito bancário
Banco do Brasil

Ag: 2971-8 | C/C: 99805-2

Banco Itaú

Ag: 0935 | C/C: 74821-0

Contato

www.conexxoes.com.br
incompany@conexxoes.com.br

*Após a conﬁrmação do curso, e mesmo antes que tal fato
reserva-se ao direito de adiar, cancelar o curso ou substituir
externos que impeçam

sua efetivação

ocorra, a Conexxões

Educação

o Instrutor , quando ocorrerem fatores

ou por falta de quórum.

Desta forma,

não se aplica a

Conexxões o pagamen to de mul tas.
NOSSAS REDES
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