
  CURSO DE CONSULTOR EM LICITAÇÕES  ..   

 

MODULO 1 - Mercado de licitações 

 

1. Introdução ao curso 

2. O mercado de licitações 

a. Materiais 

b. Serviços 

c. Engenharia 

d. Terceirização de serviços de mão de obra 

e. Qual compensa pro consultor? 

3. Pesquisa de mercado e demanda em licitações 

4. Direitos e deveres de quem participa de licitação 

5. Documentação necessária 

a. Habilitação Jurídica, Fiscal e Trabalhista 

b. Balanço Patrimonial 

c. Qualificação técnica 

d. Documentos relativos à aceitação da Proposta Comercial 

e. Setores regulados e fiscalizados 

 

MODULO 2 – Marketing Digital 

 

1. Noções de Marketing Digital 

2. Definindo sua persona 

3. Gatilhos mentais 

4. Oferta Irresistível 

5. Imagem e apresentação individual 

a. Do empreendedor  

b. Da empresa 

6. Fechando negócio 

7. Ferramentas de marketing  

a. WhatsApp Business 

b. Criação de landing pages 

c. E-mail marketing 

 

 

 



MODULO 3 – Começando seu negócio 

 

1. Abertura de seu negócio 

a. Definição de nome 

b. Definição do local de trabalho 

c. Definição da natureza jurídica, porte e tributação 

d. Momento adequado pra abertura 

2. Investimentos e aquisições 

a. O que comprar para começar 

3. Custos fixos e variáveis 

4. Fluxo de caixa 

5. Como precificar seus serviços 

a. Ponto equilíbrio e metas 

6. Apresentação comercial e proposta de preços 

7. Procuração e contrato de prestação de serviços 

 

MODULO 4 – Presença digital   

 

1. Criando um site que vende 

2. Redes sociais e características de cada uma 

3. Como criar uma rede social 

4. Pixel e conversão personalizada 

5. Criação de públicos 

6. Como montar uma linha editorial de conteúdo 

7. Gravação e postagem 

8. Tráfego orgânico 

9. Tráfego pago 

a. Google Ads 

b. Facebook Ads 

10. Ferramentas 

a. Equipamentos necessários 

b. Photoshop 

c. Edição de vídeos 

i. Software de edição 

ii. Comprimindo um vídeo 

d. Software para gestão de mídias sociais 

 



MODULO 5 – Atendimento a Clientes 

 

1. Como prospectar Clientes – Método LANCE 

a. Perfil e características de clientes 

b. Como definir quais empresas prospectar  

c. Avaliação e análise da empresa 

d. Como estruturar um roteiro de reunião 

e. Como definir uma oferta e fazer a venda 

2. Consultoria preliminar (Pontos a serem esclarecidos antes de começar a parceria) 

3. Alinhamento e comunicação (definição do fluxo de Editais e oportunidades) 

4. Preparo para participação da sessão pública 

5. Acompanhamento da licitação e resposta ao cliente 

6. Envio de resultados 

7. Feedback (esclarecimentos sobre perdas ou desclassificações) 

 

MODULO 6 – Operacional 

 

1. O que fazer a partir do momento em que o cliente decidiu participar de um 

certame? 

2. Leitura de Edital 

3. Licitações presenciais 

a. Montagem de documentos e envelopes 

b. Conferência de documentos 

c. Preparo e ida à sessão pública 

4. Licitações eletrônicas 

a. Credenciamento em portais 

b. Conhecendo diferentes portais e plataformas 

c. Cadastro de propostas 

d. Como saber se o Lance é unitário ou total/global? 

e. Modo de disputa e tomada de decisão 

f. Arremate e negociação 

g. O que fazer se você perdeu no preço? 

5. Viabilidade jurídica de recursos e demais medidas 

6. Prevenção de erros 

7. Documentos e informações viciadas 

8. Ferramentas necessárias 

a. Google Agenda 



b. Google Drive 

c. Google Meet 

d. Google Mail 

e. Evernote 

f. Avisos de licitações 

g. Monitoramento de chat 

h. Robô de lances 

i. Pacote Office 

9. Cálculo das comissões 

 

MODULO 7 – Administração de empresas 

 

1. Abertura de uma conta bancária 

2. Emissão de boletos 

3. Emissão de Notas Fiscais 

4. Pagamentos de impostos 

5. Prestação de contas mensal 

6. O que você precisa saber sobre recursos humanos 

a. Contratação de estagiários 

 

 


