
 

PLANEJAMENTO E GESTÃO DE COMPRAS 
COM ÊMFASE EM ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL 
 

★★★★★ AO VIVO & 100% ONLINE 
 
 
  

 
 
 

 
APRESENTAÇÃO: 
Neste curso iremos demonstrar a importância e real necessidade de se estabelecer um 
novo paradigma que oriente as compras públicas, cujo foco deve estar no cliente 
requisitante e na produtividade do órgão, objetivando assim, qualificar os profissionais 
ligados ao tema a partir de conhecimentos técnicos e legais, fundamentados em 
resultados e questões de eficiência. 

 
QUEM DEVE PARTICIPAR DO CURSO? 
Servidores públicos e demais profissionais que atuem nas áreas de compras, licitações 
e planejamento de materiais, bem como, chefes, diretores e coordenadores 
responsáveis pela gestão de materiais das instituições públicas. 

 
QUAL O CONTEÚDO COMPLETO DO CURSO? 
 

A VISÃO MODERNA DA ATIVIDADE DE COMPRAS 
• Conhecimentos e Tecnologias aplicadas as compras; 
• A qualidade das compras das empresas privadas. 
 
COMPRAS NO SETOR PÚBLICO 
• Para quem compramos? Priorizando o cliente e não a burocracia; 
• Por que compramos mal? As questões custo x tempo x qualidade; 
• Legislação: Possibilidades e impedimentos; 
• Fornecedores: parceiros ou inimigos? 
• Compradores: conhecimento técnico x conhecimento legal. 
 
 

Carga horária 
16 horas 

Replay 
As aulas poderão ser 

revistas por 48h 

AO VIVO 
Via Zoom 

CERTIFICADO 
de participação 



 

PLANEJAMENTO DE COMPRAS 
• PAC – Planejamento anual de contratações do governo federal; 
• A elaboração do PGC e suas implicações; 
• O Estudo Técnico Preliminar – ETP; 
• A qualidade do Termo de referência. 
 
QUESTÕES RELEVANTES DE COMPRAS 
• A qualidade do pedido de compras; 
• Análise das rotinas e procedimentos; 
• A definição do preço de referência; 
• Condições de compras: informações de contratação x informações de fornecimento; 
• Compras por dispensa e inexigibilidade: cuidados, soluções e legalidade; 
• Sistema de Registro de Preços: eficiência das compras públicas.  
 
ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS 
• A quem cabe definir a qualidade das especificações? 
• Possibilidades técnicas e legais de se adquirir produtos de qualidade; 
• A importância de amostras e laudos; 
• Catálogo de materiais: elaboração e atualização. 
 
PÓS-COMPRA 
• Atraso de entrega e cobrança a fornecedor; 
• A Prorrogação de prazo de entrega é legal? 
• Aplicação de penalidades a fornecedor; 
• Informações ao cliente/requisitante. 
 

QUEM VAI MINISTRAR O CURSO? 

Será o nosso Professor Renato Dias Fraga.  Ele é Pós-
Graduado em Administração Estratégica pela 
Universidade Federal do Espírito Santo, com 
especialização em Gestão de Estoques pela Fundação 
Getúlio Vargas/RJ. 

Possui experiência de 35 anos na área de administração 
de materiais, tendo assumido diversos cargos, tais como 

a Chefia de Almoxarifado, Divisão de Material, Direção do Departamento de 

 



 

Materiais e Patrimônio e  Pró-Reitoria de Administração da UFES (adjunto), além 
de integrar diversas comissões técnicas e de licitações, tendo atuado ainda em 
trabalhos de consultoria em desenvolvimento e implantação de sistemas 
informatizados e de gestão de materiais junto ao MEC, Universidades, Prefeituras 
e empresas privadas.  

 
CARGA HORÁRIA E DATAS: 
16 (dezesseis) horas. 
 
Turma 01: 
Data: 15, 16, 17 e 18 de junho 2021 
Horário: 08h00 às 12h00 
Inscrições até: 09 de junho 2021 
 
Turma 2: 
06, 07, 08 e 09 de dezembro 2021 
Horário: 08h00 às 12h00 
Inscrições até: 30 de novembro 2021 
 
 
 
 
REQUISITOS TÉCNICOS RECOMENDADOS PARA ASSISTIR A AULA SEM PROBLEMAS: 
Para otimizar o funcionamento da plataforma, recomendamos as seguintes 
especificações técnicas:  
 
Computador: Processador i3 3Ghz Dual Core 4Gb RAM Internet de 5mbs (de preferência 
por cabo). 
Navegador: Utilizar o Google Chrome, preferencialmente 
Velocidade da internet: a partir de 3 mbps por participante 
 
IMPORTANTE: Se essas especificações não forem atendidas, a qualidade do 
recebimento da transmissão do curso (áudio e vídeo) poderá ficar prejudicada. 
 
 
 
 



 

INVESTIMENTO E FORMAS DE PAGAMENTO: 
R$ 1.490,00 (mil quatrocentos e noventa reais). 
 
O pagamento poderá ser realizado por meio de boleto ou transferência bancária, em 
nome da ESAFI – Escola de Administração e Treinamento, em uma das seguintes contas: 
 
• Banco do Brasil: Ag. 0021-3 | Cc. 104154-1 
• Caixa Econômica Federal: Ag. 1564 | Cc. 908-8 (Operação 003) 

 
Para pessoas físicas ou instituições que trabalhem com cartão, estão disponíveis as 
opções de pagamento via Cartão de crédito e PicPay. 
 
MAIS INFORMAÇÕES: 
Telefone: (27) 3224-4461 WhatsApp: (27) 98178-2266 
E-mail: esafi@esafi.com.br Site: www.esafionline.com.br  
 

PARA FAZER SUA INSCRIÇÃO AGORA, ACESSE O LINK: www.esafionline.com.br 

mailto:esafi@esafi.com.br
http://www.esafionline.com.br/
https://www.esafionline.com.br/compras-publicas

