
  

 

 

CURSO LEGISLAÇÃO BÁSICA EM LICITAÇÕES, 

PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

Objetivos educacionais: 
Espera-se que ao final do curso o participante seja capaz de reconhecer e utilizar de forma 

adequada as normas básicas que norteiam os temas licitações, Pregão e Registro de Preços. 

 

Público-alvo: 
Servidores do TCU que atuam em licitações. 

 

Conteúdo programático: 

 Aspectos conceituais da lei: finalidade, importância e hierarquia da lei;  

 Noções gerais da lei de licitações - Lei nº 8.666/93;  

 Tipos de licitação: menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance ou oferta; 

 Modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão;  

 Exceções à obrigatoriedade de licitação: dispensa e inexigibilidade; Regime de execução 

indireta;  

 Comissão de licitação;  

 Etapas do processo licitatório: edital, procedimentos/documentos do certame, registro 

cadastral, habilitação dos interessados, julgamento e encerramento;  

 Pregão; 

 Registro de preços. 

 

Avaliação: 
Para ser aprovado, o participante deverá obter nota igual ou superior a 80 pontos somando o 

resultado de todas as atividades. 

A avaliação do curso consistirá na realização de 5 questionários: 

 

Questionário 1: 20 pontos 

Questionário 2: 20 pontos  

Questionário 3: 20 pontos 

Questionário 4: 20 pontos 

Questionário 5: 20 pontos  

 

Modalidade: 
Auto instrucional. 

 



  

 

Carga horária: 
30 horas. 

 

Pré-requisitos: 
Não há. 

 

Certificado: 
O certificado disponibilizado no ambiente do curso logo após o participante atingir a nota necessária 

para aprovação não contém período de realização, uma vez que o curso é ofertado em modelo 

aberto. 

 

 

Por esse motivo, ATENÇÃO à seguinte orientação:  

Para fins de licença capacitação, promoção funcional ou crédito acadêmico, verifique, antes de se 

matricular, se o modelo de certificado apresentado a seguir, sem data de início e fim do curso, 

atende as normas da sua instituição. O Instituto Serzedello Corrêa (ISC) não emitirá outro 

documento. 
 

                          

 

Em caso de dúvidas e sugestões relacionadas a esta ação educacional, envie mensagem 

para o e-mail: support@tcu.gov.br. 

Modelo do certificado que será fornecido 

 

mailto:educacaoadistancia@tcu.gov.br

