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O Curso Específico de Sistema de Registro de Preços com o professor/consultor Uesley
Medeiros inova o mercado pelo simples fato de atualizar o aluno as mudanças significativas e
o impacto dos novos procedimentos previsto na Lei Nº 14.133/2021.

O Curso aborda a forma de prospecção e a maneira correta de multiplicar vendas de produtos
e serviços por meio de Ata de Registro de Preços.

O Curso aborda o estudo avançado do Sistema de Registro de Preços atual e suas
atualizações com o advento da nova Lei de Licitação.

A Legislação esta sofrendo mudanças significativas e muitos profissionais não estão se
atualizando levando empresas ao encontro de problemas de difícil solução.

Muitas empresas enfrentam hoje problemas de difícil solução com Atas de Registro de Preços
defasadas.

O Evento

Curso Específico

com Uesley Medeiros



Público Elegível

O Curso Específico de Sistema de Registro de Preços é direcionado às empresas
fornecedoras do Governo Federal, Estadual, Municipal, Distrital, Autarquias, Fundações,
Sociedade de Economia Mista, Empresas Públicas, ou qualquer interessado e qualificado
como Licitantes, Advogados, Gerentes, Gestores, Consultores, Assistentes, Profissionais
Liberais e todo aquele que busca uma especialização quando o assunto é Licitação e
Contratação Pública.

O curso também é recomendado para Presidentes de Comissão de Licitação, Pregoeiros,
Equipe de Apoio, Fiscais, Gestores Públicos, tendo em vista que aborda toda a aplicabilidade
da Legislação, Fase Interna e Fase Externa e ainda explora de forma correta o perfeito
entendimento do relacionamento comercial entre servidores públicos e licitantes.

O Curso Específico de Sistema de Registro de Preços não é recomendado para pessoas
leigas, tendo em vista que é uma atualização de uma acessório utilizado para a modalidade
de Pregão e Concorrência.
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Incluso no Treinamento:

 Apostila de Estudo em PDF;

 Legislação Atualizada para Sistema de Registro de Preços em PDF;

 Certificado de conclusão digitalizado.

Observação: 

O CERTIFICADO de conclusão é disponibilizado ao aluno em PDF assinado digitalmente 

mediante certificação digital emitida em âmbito de Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira (ICP-Brasil)

Material
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Quem é o Professor?

Uesley Sílvio Medeiros, é administrador de empresas, bacharel em direito, especializado em gestão de
riscos pela Thompson, especializado em licitação e contratação pública pela FGV, diversos cursos de
especialização em Licitação Pública, já formou mais de 6.500 alunos ao longo de 15 anos, é reconhecido
pelo mercado, possui mais de 5000 seguidores no Facebook, 17.000 Seguidores no Linkedin e ativo no
mercado levando a PRÁTICA real ao encontro do aluno.

Qual a experiência do professor com Licitação Pública?
Uesley Sílvio Medeiros, participa ativamente de licitação pública a mais de 27(vinte e sete) anos, atua
em diversos seguimentos, tendo alcançado o montante de R$ 10 Bilhões de Reais em negociação com o
governo.

O professor tem canal no YOUTUBE para conhecer seu trabalho e sua didática?
Sim. O professor é o responsável pelo Canal Licitanews Online no Youtube com dezenas de vídeos de
temas relevantes a Licitação e Contratação Pública.
www.youtube.con/c/licitanewsonline
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Local

Plataforma Privada de Transmissão ao Vivo

Grupo de WhatsApp EXCLUSIVO para a turma se comunicar com o professor 
Uesley Medeiros durante 180 (cento e oitenta) dias.
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Conteúdo Programático

Módulo 01

Sistema de Registro de Preços.
 Apresentação;
 Disposições gerais;
 Vantagens para Administração Pública;
 Vantagens para o Licitante participante;
 Definição dos Interessados;
 Utilização correta do Sistema de Registro de Preços;

Módulo 02

Intenção de Registro de Preços
 Definição correta;
 Objetivo e obrigação;
 Vantagem em sua divulgação;

Módulo 03

Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços
 Atribuições;
 Formação do processo inicial;
 Condução do processo de licitação;
 Gerenciamento da Ata de Registro de Preços;
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Conteúdo Programático

Módulo 04
Órgão Participante do Sistema de Registro de Preços.
 Definição e competência;
 Garantias;

Módulo 05

Licitação para Sistema de Registro de Preços
 Modalidade admitida;
 Exceções;
 Dotação orçamentária;
 Divisão / Lotes / Itens;
 Edital de licitação e requisitos obrigatórios;

Módulo 06
Registro de Preços 
 Procedimentos formais;
 Validade da Ata de Registro de Preços;
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Conteúdo Programático

Módulo 07
Ata de Registro de Preços;
 Obrigações do Licitante;
 Obrigações da Administração Pública;

Módulo 08

Ata de Registro de Preços;
 Revisão de preços registrados;
 Preços superior ao praticado no mercado;
 Preços inferior ao praticado no mercado;
 Cancelamento da Ata de Registro de Preços;

Módulo 09 Da Adesão a Ata de Registro de Preços (Carona);
 Comprovação de vantajosidade;
 O rito da adesão na forma da lei;
 O Dobro permitido;
 O Quíntuplo permitido;
 A vedação a 50% do quantitativo;
 A quantidade máxima permitida para adesão;
 A forma correta da adesão em quantidade por órgão não participante;
 As vedações legais a adesão;
 As exceções legais a adesão em referência a quantidade;
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Conteúdo Programático

Módulo 11
Gerenciamento de Atas de Registro de Preços (Licitante)
 Oportunidade de multiplicar o faturamento;
 Prospecção de Atas de Registro de Preços;
 As vedações a adesão previstas em Edital;
 A responsabilidade da Adesão;

Módulo 12

Gerenciamento de Atas de Registro de Preços (Administração)
 Oportunidade de prover a vantagem a outros Órgãos Públicos;
 Gerenciamento da Ata de Registro de Preços;
 As vedações possíveis em Edital de Licitação;
 A responsabilidade do Órgão Gerenciador/

Módulo 13

Prevenção 
 Combate a Atas de Registro de Preços (barriga de aluguel);
 Prática de preço inexequível;
 Atas de Registro de Preços abandonadas por Licitantes;

Módulo 14 Penalidades
 Aplicação de penalidades prevista na legislação e suas consequências;
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Conteúdo Programático

Módulo 15
Gerenciamento de Contratos de Atas de Registro de Preços;
 A submissão a Lei Nº 8.666/1993
 O acréscimo de 25% previsto no Artigo 65;

Módulo 16

As mudanças no Sistema de Registro de Preços – Lei Nº 14.133/2021
 Impacto direto da Nova Lei de Licitação;
 Dispensa de Licitação para SRP;
 A Inexigibilidade de Licitação para SRP;
 As compras nacionais;
 A validade da ATA com prorrogação até 24 meses;
 O tratamento diferenciado para medicamentos/SUS;
 O tratamento diferenciado para ATAS do Minsitério da Saúde;
 Outros impactos diretos.
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Conteúdo Programático

Módulo 17
O Sistema de Registro de Preços – Empresas Públicas
 A submissão a Lei Nº 13.303/2016

Módulo 18
O Sistema de Registro de Preços – Sistema S  (Senac/Sebrae/Senai/Sest/Sesi)
 A submissão a Regulamento Especial

Módulo 19

Fluxograma Interno 
 Apresentação de fluxograma de compra para Sistema de Registro de Preços;
 Apresentação de fluxograma de compra para Adesão a Ata de registro de Preços;

Módulo 20

Fluxograma Externo
 O processo de adesão por prospecção direta;
 Multiplicação do faturamento;
 Técnica de preparação de folders (ARP);
 Assertividade de prospecção;
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Uesley Medeiros
Consultor/ Professor ;

Especializado em Licitação Pública;

Atua diretamente com Licitações;

29 anos de experiência;

R$ 10 Bilhões Negociados;



Depoimentos
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Comecei a fazer treinamentos com o Uesley em 2012, e desde então ele foi meu mentor em Licitações. Cresci muito apreendendo a teoria e muita
prática com ele, fiz treinamentos específicos, mentoria, seminários e Imersão, cresci na carreira e hoje sou representante comercial de governo além de
ter minha empresa de terceirização de departamento de licitações. Sem os ensinamentos do mestre Uesley ainda estaria como um funcionário sem
muitas pretensões em vendas para o governo.
Cesar Augusto Mendes Carvalho

Aprender desta forma é totalmente produtivo porque o conhecimento transmitido vem acrescido de uma série de exemplos práticos, vivenciados ao
longo da carreira do professor. Um reforço substancial, já que são temas repletos de nuances e peculiaridades.
Luis Francisco De oliveira

Curso excelente! Conteúdo bem claro, aulas didáticas e com muita interação com o professor, o que facilita bastante o aprendizado. Sem dúvidas um
excelente investimento em conhecimento!
Andreia Campos

Curso excelente! Pude tirar todas as dúvidas, além de participar de um grupo onde há interações quase que diariamente, que agregam valor a nós.
Professor Uesley sempre atencioso, responde rápido, e está sempre disposto a ajudar. Indiquei para várias pessoas
Carla Amaro Albani

Os cursos ministrado pelo Prof. Uesley são de conteúdo valiosíssimo, dada a sua longa e larga experiência. Ele trás cases, discute situações e tem um
conhecimento vastíssimo. Além do mais os cursos é leve e nem se sente passar. Ele conduz como um verdadeiro maestro. Recomento a todos que
puderem, que afaçam os cursos que ele oferece, pois é um momento impar de formação proporcionada por quem conhece do assunto por ter
vivenciado inúmeras situações nos pregões que participa e no conhecimento de toda a legislação. Eu não perderia os cursos dele por nada. Quem fizer
comprovará.
Tulnê Sebastião

Já fiz vários cursos com o professor Uesley e, em todos eles aprendi muito. Com uma vasta experiência na área de licitações, posso garantir que tudo o
que ele puder transmitir de conhecimento, experiência, dicas e toda a ajuda que você tiver durante e após o curso ele concerteza ajudará. O material é
de fácil entendimento e muito bem simplificado. Com certeza farei ainda mais cursos.
Glasiela Flamia Zonnato
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A didática do professor foi fundamental para melhor entendimento do assunto. Uesley tem domínio do que fala pois fala com propriedade sobre o
assunto. Através dele aprimorei ainda mais meu conhecimento e o gosto por licitações. Obrigada.
Muriel Fernanda Ferreira Benites

Curso bem elaborado, pois apresenta a PL em sua forma completa e com exemplificações do dia a dia através da visão dos Pregoeiros e dos Licitantes.
Tiago Severo Coelho de Oliveira

A excelência já é sempre esperada nos Cursos do Professor Uesley Medeiros, mas sempre tem o algo mais que vem do Profissional estar sempre
antenado a atualizado quanto as normativas em Lei e o principal que é a aplicação desta na prática diária do Licitante. Cursos que transformam tantas
Leis Norteadoras da matéria em prática diária do dia a dia tanto para a Administração Pública como para as Empresas Licitantes. Fora sua didática clara
e direto ao ponto. Colocando-se sempre a disposição para debates, o que demonstra sua segurança e domínio da matéria.
MAURICIO TABUQUINE MARQUES

Os cursos oferecidos pelo Licitanews na minha opinião são os melhores, já realizei curso em outras instituições e sempre ficava alguma dúvida, a
didática do professor Ueslei foi fundamental para o meu aprendizado ele é objetivo e claro e isso facilitou muito o meu aprendizado, além disso mesmo
após o término do curso ele sempre esta à disposição para sanar qualquer dúvida, pois domina com excelência o assunto.
Daiane de Matos

Uesley Medeiros é um Consultor de larga experiência tendo conquistado renome no mercado como um dos maiores especialistas licitações públicas.
Nova Lei de Licitação é um excelente curso
Dalton Goulart Valadares

Já havia feito curso de Licitação com o Professor Uesley, o cara é fera o jeito que ele explica e muito bom , tu entende tudo. Adorei o curso.
Sheila Guterres da silva
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Olá Professor, terminei de assistir hoje a ultima aula do curso da nova Lei, fiquei emocionada de ver tantas pessoas gratas pelo excelente curso, e por
conhecer você. Fico feliz em aprender com você, curso maravilhoso...👏 Em breve nos encontramos em outro curso seu.
Michelle Ramos

As suas aulas são sempre maravilhosas e faz a gente ter ainda mais gosto pelo nosso trabalho com órgãos públicos. Com uma energia cativante
transparece o amor que tem pela profissão. Sempre com a maior humildade e honestidade em passar os seus ensinamentos. Gratidão por todo o
aprendizado!
Caroline Ribeiro

Estou iniciando agora no ramo de Licitação, os cursos do Professor Uesley são fantástico, não perca a oportunidade de realizar os cursos oferecidos por
ele, pois possui uma didática ímpar. Obrigado por compartilhar seu conhecimento conosco, abraço!
Fernando Cesar Ribeiro

Excelente curso. Estou iniciando nós pregões e a modalidade eletrônica é novidade pra mim, tive muitas dúvidas e as explicações do professor são bem
esclarecedoras. Professor atencioso e um ótimo mediador. Indico!
Eliel Gomes

Uesley Medeiros é um Consultor de larga experiência tendo conquistado renome no mercado como um dos maiores especialistas licitações públicas.
Nova Lei de Licitação é um excelente curso.
Dalton Goulart

Meu primeiro curso com o Professor Uesley aconteceu em dezembro de 2010. Saí de uma licitação que ganhamos e fui direto para o curso. Como
ganhei? Derrubei nosso concorrente por conta de uma procuração mal feita, que não dava poderes para ele estar lá. Pura sorte. Foi minha primeira
licitação presencial. No curso aprendi MUITOOOOO... já não posso mais dizer que ganhei por sorte. Hoje é fruto de muito estudo e aprendizado com a
maneira fácil com que o Prof. Uesley transmite seu conhecimento. Ele alia a prática com a teoria e tudo fica muito mais fácil. Além disso, é um professor
e profissional acessível. Você consegue contato com ele rapidamente, ajudando você a tomar a melhor decisão.
Rose Vidor
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R$ 250,00 Transferência (TED);
Transferência (PIX);
PicPay

R$ 280,00 (Boleto com vencimento em 02 dias)



www.uesleymedeiros.com.br/srp

atendimento@licitanews.com.br

(27) 98191 5599


