CAPACITAÇÃO - ONLINE

PLANEJAMENTO DE
COMPRAS E CONTRATAÇÕES
PÚBLICAS
FACILITADORA
Hydianne Santos

DATA
25 a 27/05/2022

Quem somos
Somos uma empresa de Consultoria e Assessoria de
Licitações e Contratações Públicas criada para auxiliar
empresas licitantes e órgãos públicos a licitar.
Para conhecer mais sobre a Facilite, clique nos ícones e
conheça nossas redes sociais

O curso
O curso tem o objetivo de capacitar gestores públicos,
gerentes administrativos, pregoeiros, agentes de
contratação, entre outros profissionais envolvidos no
planejamento dos processos de compras e contratações
públicas.
O curso será focado nas principais dúvidas e dificuldades
enfrentadas no dia a dia dos responsáveis por processos
licitatórios.
O curso será realizado de forma on-line, ao vivo, através de
plataforma de videoconferência.
O curso será realizado nos seguintes dias e horários:
25 a 27/05 - 19:00 às 22:00

Público alvo
Pregoeiros, presidentes de Comissão de Licitação,
ordenadores de despesa, gestores públicos, analistas
administrativos e demais servidores/funcionários envolvidos
no planejamento das compras e licitações.

Conteúdo programático
Legislação
Princípios norteadores
Fases do planejamento
Estudos Técnicos Preliminares
Termo de Referência e Projeto Básico
Pesquisa de preços
Atribuição dos agentes públicos
Responsabilidade dos gestores e agentes envolvidos
Instrução dos processos
Jurisprudência TCU

Currículo da facilitadora
Facilitadora: Hydianne Santos
Advogada
Especialista em Licitações e Contratações Públicas
Ex-pregoeira de Autarquia Federal
Ex-Gerente de Licitações e Contratos em Autarquia
Federal
9 anos de experiência em Licitações e Contratações
Consultora em Licitações e Contratos

Material do curso
Estão incluídos no valor do curso:
Apostila digital com material do curso
Apostila digital com jurisprudência selecionada do TCU

Investimento
R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais).

Faça sua inscrição
Clique no ícone ao lado e faça já sua inscrição
Se preferir, faça sua inscrição encaminhando um e-mail
para: facilite.licitacoes@gmail.com

Nossos dados
Razão Social: Facilite Consultoria Empresarial Ltda.
CNPJ: 42.900.342/0001-08
Dados para pagamento:
Transferência: Banco 0260 - Nu Pagamentos S.A. - Agência
0001 - Conta 73239050-2
PIX: 42.900.342/0001-08
*Pessoas físicas poderão escolher a opção de cartão de
crédito
*Órgãos públicos deverão apresentar o empenho e efetuar
o pagamento no prazo de até 3 (três) dias úteis após a
realização do curso.
Dúvidas? Clique no ícone e entre em contato:

