GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

GRADE CURRICULAR
CURSO

OBJETIVO

CARGA HORÁRIA

MODALIDADE

PRÉ-REQUISITO

Noções Básicas de Licitação

Disseminar noções de licitação como conceito, aplicações, procedimentos,
modalidades, tipos, atribuições e responsabilidades dos atores envolvidos e
conhecimentos básicos sobre as leis aplicadas ao tema.

12 horas

Presencial e
à distância

Não exige

Preparatório para Pregoeiro

Capacitar os servidores para atuarem como pregoeiros, a partir da
compreensão teórica, dos conteúdos e da sua aplicabilidade prática, atribuindo
maior segurança no desempenho de suas funções.

24 horas

Presencial e
à distância

Noções Básicas de
Licitação

12 horas

Presencial

Noções Básicas de
Licitação

Preparatório para Membro de
Comissão de Licitação

Capacitar os servidores para atuarem como membros de comissão de licitação.

Funções Específicas da Equipe
de Apoio

Capacitar os servidores como equipes de apoio, conhecendo a legislação, os
portais comprasnet.ba e licitações-e, a fim de assistir e auxiliar o pregoeiro na
operacionalização dos trabalhos relativos ao certame.

12 horas

Presencial

Noções Básicas de
Licitação

Avançado para Pregoeiro

Atualizar os servidores que atuam como pregoeiros, a partir da apresentação de
conteúdos avançados em licitação, bem como discussão de casos práticos.

08 horas

Presencial

Preparatório para
Pregoeiro

Licitações Exclusivas para
Microempresa (ME) e Empresa
de Pequeno Porte (EPP)

Abordar a legislação que regulamenta o tratamento diferenciado dispensado às
microempresas e empresas de pequeno porte e orientar os servidores na
elaboração de editais para licitações exclusivas para microempresas e empresas
de pequeno porte.

08 horas

Presencial e
à distância

Não exige

Elaboração de Termo de
Referência

Capacitar os servidores na elaboração de termos de referência para processos
licitatórios, através da discussão da importância do documento e seus
conteúdos, a fim de assegurar contratações mais econômicas e eficientes.

12 horas

Presencial e
à distância

Não exige

Processos Licitatórios de
Programação
Serviços Terceirizados

Capacitar os servidores que atuam nos processos licitatórios de serviços
terceirizados comuns, conhecendo a legislação, seus requisitos e ferramentas, a
fim de assegurar contratações mais eficientes.

08 horas

Presencial e
à distância

Não exige

Disseminar noções de licitação, fornecendo elementos e providências a serem
adotadas na instrução dos processos de licitação e descrever os elementos e
providências a serem adotados na elaboração de editais de licitação, com vistas
a proceder orientação uniforme para os órgãos e entidades da administração
pública estadual.

08 horas

Presencial

Não exige

Capacitar e/ou atualizar os servidores públicos estaduais, que atuam nas
Termo de Referência para Obras diversas áreas técnicas dos processos de licitação para obras e serviços de
engenharia, na elaboração de termos de referência e projetos básicos, com
e Serviços de engenharia
base nas leis, decretos e jurisprudências pertinentes ao tema.

12 horas

Presencial

Não exige

Fase Interna da Licitação e
Elaboração de Editais

