
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2022 DATA: 03 a 07 de outubro de 2022 

Dados do autor do relatório:  

Nome: Kátia Cristina de Oliveira Gomes 

Cargo: Coordenadora de Compras - Pregoeira 

 

Documento nº: MG 4.136.258 

Tipo de documento: Carteira de Identidade 

Dados da viagem: 

 

Evento: 16º Pregão Week – Semana Nacional de estudos Avançados sobre Pregão 

Local: Foz do Iguaçu/PR 

Data de início: 03/10/2022                                Data de término: 07/10/2022 

 

Justificativa da viagem: Capacitação e atualização nas áreas de licitações e contratos administrativos, tendo como 

finalidade aprimorar as atividades e tomadas de decisões enquanto Pregoeira e Coordenadora do setor de Compras, 

objetivando mais clareza, responsabilidade e transparência.  

As abordagens das palestras e oficinais contemplarão os impactos decorrentes da Nova Lei de Licitações e seus 

regulamentos, analisando-as sob um viés crítico e prático, atrelando-as, na medida do possível, com as funcionalidades 

operacionais dos sistemas de pregão eletrônico. 

 

 Programação das atividades previstas no evento:   

 

• Segunda-feira – 03/10:  

Credenciamento, abertura 

Palestra de abertura – O crepúsculo do antigo regime: a Lei 8.666/1993 deixará saudades? 

• Terça-feira – 04/10 – Palestras:  

Painel I – Normatização e regulamentação 

- O pregão da NLL: o que realmente muda  

- Pregoeiro comissionado  

- Regulamentação do pregão por estados e municípios: limites e possibilidades  

Painel II – Competências e responsabilidade do Pregoeiro 

-  Sistema de nulidades e dever de saneamento na NLL: e agora pregoeiro? 

-  Avaliação da economicidade da contratação: o que compete ao pregoeiro? 

Debate: Precisamos falar das condições de trabalho do pregoeiro: ônus argumentativo, consensos institucionais e 

regulamentação 

• Quarta-feira – 05/10 - Oficinas:  

- Novidades procedimentais da NLL para o pregão 

- O pregoeiro e os artefatos de planejamento: entendendo o ETP e o TR na NLLC 

 

• Quinta-feira – 06/10 – Palestras: 

Painel III – Procedimentos e responsabilização 

- A assessoria jurídica e o pregoeiro: a busca por alteridade? 

- O pregoeiro e a fase preparatória: entre a colaboração e a responsabilidade 

- Fraudes e crimes no pregão: e agora pregoeiro? 

Painel IV – Dilemas do Pregoeiro 

- O momento da apresentação da habilitação na NLL: limites e precauções 

- Afinal, de que adianta o edital? 

             - ARENA PW – Pregão Eletrônico: o sistema acima da lei? 

• Sexta-feira – 07/10 – Palestras:  

Painel V – Órgão de controle e jurisprudência 

- O TCU é o “Oráculo de Delfos?” 

- O pregão dúctil: é possível viver só de princípios? 

- Debate de Encerramento – Em busca do “Pregoeiro médio”: o erro grosseiro na condução do pregão 

- Encerramento 



 

 

Descrição das atividades realizadas no evento:  

 

Palestras e oficinas sobre diversos temas ligados à área de licitações e troca de experiências já vivenciadas por outros 

participantes do evento.  

Foco na nova lei de licitações 14.133/2021 

 

Discriminação da aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos no desempenho das atividades do CAU/MG, com 

sugestões para implementação de atividades/procedimentos: 

 

Os conhecimentos adquiridos são de suma importância para o Setor de Compras e para o aprimoramento das atividades 

desempenhadas no setor de compras, principalmente na realização dos pregões eletrônicos do Conselho, considerando 

as mudanças nas legislações e normativas pertinentes ao assunto. 

  

Baseando-se nos conhecimentos adquiridos e no material recebido no evento, sugiro uma reunião com os Gestores e 

setor jurídico para alinhamento dos conhecimentos adquiridos no evento e as rotinas praticadas atualmente no CAU/MG, 

tendo como objetivo melhorias na realização das atividades e adequação aos procedimentos da NLL.  

 

A Nova Lei de Licitações 14.133/2021 irá substituir as Leis nº. 8.666/1993, 10.520/2002 e 12.462/2011 que deixarão 

de existir no ordenamento jurídico em 01/04/2023. 

 

A nova lei, que já está vigente desde sua publicação em abril/2021, tem eficácia limitada, ou seja, só passará a produzir 

seus efeitos reais, a partir das inúmeras regulamentações que precisarão ser feitas, em âmbito federal, estadual e 

municipal. 

 

Diante disso, destaco também a importância de frequentes capacitações nessa área. 

 

Avaliação do evento: 

 

Evento muito bom e de fundamental importância para o setor de compras do Conselho, tendo em vista as alterações e 

complementações de Instruções Normativas, procedimentos e legislações, com destaque especial na NLL e IN 73/2022.  

 

Declaro que as informações são verdadeiras. 

 

Data: _13/10/2022__                                               _____________________________________________________ 

                                                                                                                  Assinatura 

Aprovação do Orientador de Despesas 

 

 

Data__/__/__                                                  _____________________________________________________ 

                                                                                                                  Assinatura 

Lembre-se de anexar folder/crachá do evento. (quando houver) 
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