AGENDA DE
EVENTOS 2019

O Contratos Week é um evento registrado
no calendário de capacitações brasileiro.
Em sua 6ª edição, este é o evento com a maior carga horária sobre o
tema, voltado especialmente para agentes públicos que atuam na gestão e na fiscalização dos contratos administrativos.
Durante uma semana, especialistas abordam as principais questões da
área, sempre considerando atualizações normativas, entendimentos
consolidados pelos órgãos de controle e a repercussão prática no dia a
dia do agente público.
Formado por palestras com abordagem técnica e por oficinas que adentram em temas mais específicos, com enfoque prático, o evento proporciona a capacitação e o aperfeiçoamento das equipes de gestão e
fiscalização de contratos e oferece uma visão sistêmica do contrato em
si e de sua relação com as demais etapas do processo de contratação.
www.contratosweek.com.br
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19 A 22 DE AGOSTO
CONGRESSO BRASILEIRO DE

GOVERNANÇA, CONTROLE PÚBLICO
E GESTÃO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES
Governança, controle e gestão de riscos são temas correlatos
e de fundamental importância para a Administração Pública
e entidades que, de um modo geral, operem recursos
considerados públicos.
Entretanto, para a grande maioria dos agentes envolvidos, há dúvidas sobre seu conteúdo e sobre como, de
fato, o estudo desses temas poderá contribuir para o seu dia-a-dia e das suas organizações.
Nesse contexto, o objetivo do evento é trazer aos agentes que se encontram nas camadas diretivas e nas
diferentes linhas de defesa das organizações, incluindo os controles internos de gestão, uma abordagem
direta e prática de aspectos relevantes à sua atuação, enfocando, ainda, o controle da economicidade e da
legalidade das compras públicas.
Portanto, mais do que os aspectos teóricos necessários ao entendimento do assunto, o evento proporciona
uma compreensão prática sobre os temas e sua aplicabilidade na realidade das organizações públicas brasileiras, com especial atenção à seara das compras públicas e às diferentes etapas do processo de aquisição.
www.negociospublicos.com.br/governanca
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O Seminário Nacional de Obras
Públicas e Manutenção Predial é o
mais dinâmico e atualizado evento para
agentes públicos do Brasil.
Fique por dentro das novas leis, normativos, acórdãos nas contratações públicas, com os temas mais relevantes nas contratações,
fiscalização e execuções de obras públicas quanto a prevenção
de fraudes, como diferenciar obras de engenharia de serviços de
engenharia, sustentabilidade, aplicação do pregão na contratação
de serviços comuns de engenharia e muito mais!
Só quem realiza os 4 maiores eventos do Brasil (Congresso Brasileiro de Pregoeiros, Pregão Week, Contratos Week e Congresso
Brasileiro de Governança, Controle e Gestão de Riscos nas Aquisições) tem a credibilidade e o conhecimento para organizar o melhor Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial
do Brasil.
www.negociospublicos.com.br/obras
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04 A 06 DE NOVEMBRO
BRASÍLIA/DF

A busca por conhecimento e capacitação na Administração
Pública tem sido constante, principalmente por agentes que
atuam na área de Licitações, como os pregoeiros.
Com o reconhecimento e a satisfação de realizar o maior evento de capacitação em Pregão do país,
o Congresso Brasileiro de Pregoeiros, o Instituto Negócios Públicos preparou uma semana de estudos avançados sobre o tema.
Com profissionais renomados e preparados, esta semana trará de forma dinâmica e aprofundada,
a informação, o conhecimento, a ciência doutrinária e jurisprudencial mais diligente e atual sobre o
Pregão e seus principais entendimentos.
Participe do Pregão Week e tenha a melhor capacitação em prol do melhoramento das atividades
públicas para tomar as decisões mais importantes com clareza, responsabilidade e transparência.
www.pregaoweek.com.br
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CONGRESSO BRASILEIRO DE

Evento com maior amplitude temática, tem como foco
o processo de contratação pública e temas que lhes
são correlatos, trazendo uma abordagem integrada e
sistêmica em relação às demais áreas e aos resultados
ﬁnalísticos da organização.
Compõe-se de palestras técnicas e oficinas específicas, com atuação de professores notoriamente especializados, mantendo, assim, a sistemática que já é tradicional nos eventos
do Grupo.
Diferencia-se, especialmente, pelo compartilhamento de práticas de sucesso, contribuindo
para o benchmarking da organização e entregando aos participantes um networking qualificado, formado por profissionais com experiências concretas.
www.negociospublicos.com.br/compras
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