O EVENTO

PÚBLICO-ALVO

Governança, controle e gestão de riscos são temas correlatos

O evento é destinado aos agentes públicos

e de fundamental importância para a Administração Pública e

da administração direta e indireta, federais,

entidades que, de um modo geral, operem recursos considerados

estatuais e municipais, dos Três Poderes e dos

públicos.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.

Tribunais de Contas, Entidades Paraestatais,
Conselhos Profissionais, entre outros.

Nesse contexto, o objetivo do evento é trazer aos agentes que se

Em suma, órgãos e agentes que atuem nas

encontram nas camadas diretivas e nas diferentes linhas de defesa

camadas diretivas e nas diferentes linhas de

das organizações, incluindo os controles internos de gestão, uma

defesa das organizações, no controle interno e

abordagem direta e prática de aspectos relevantes à sua atuação.

externo da economicidade e da legalidade de

Portanto, mais do que os aspectos teóricos necessários ao
entendimento do assunto, o evento proporciona uma compreensão

processos de compras públicas

prática sobre os temas e sua aplicabilidade na realidade das
organizações públicas brasileiras. Inscreva-se!

CARGA HORÁRIA: 24 HORAS

AMBIENTE

MATERIAL DE APOIO

Evento ministrado em ambiente virtual e totalmente ao vivo!

• Livro Digital “Legislação: Licitações -

Serão 3 dias de encontro. Realizado nos dias de 24 a 26 de Agosto de
2021, totalizando 24 horas de capacitação.

Pregão Presencial e Eletrônico - Leis
Complementares”.

• Apostila digital com conteúdo exclusivo
do evento

• Certificado Geral com carga horária de 24
horas será disponibilizado através da nossa
plataforma: www.npevents.com.br
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PROGRAMAÇÃO
Terça-feira 24/08
08h30 às 08h45
08h45 às 10h00

Abertura - Rudimar Reis
Governança nas contratações públicas: uma visão sistêmica
Palestrante: Em breve.

10h00 às 10h30

Intervalo - cofee-break

10h30 às 12h30

Governança das contratações na lei 14.133/21: desafios e oportunidades para a alta
administração
Palestrante: Em breve

12h30 às 14h00
14h00 às 16h00

Intervalo de Almoço
Ferramentas de governança na nova lei 14.133/21
Palestrante: Em breve.

16h00 às 16h30

Intervalo - cofee-break

16h30 às 18h00

O Relatório de Impacto de Proteção de Dados como instrumento de governança ao
controlador
Palestrante: Em breve.

Quarta-feira 25/08
08h30 às 10h00

Oficinas Simultâneas 1. Parte

10h00 às 10h30

Intervalo - cofee-break

10h30 às 12h30

Oficinas Simultâneas 1. Parte

12h30 às 14h00

Intervalo de Almoço

14h00 às 16h00

Oficinas Simultâneas 2. Parte
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16h00 às 16h30

Intervalo - cofee-break

16h30 às 18h00

Oficinas Simultâneas 2. Parte

Quinta-feira 26/08
08h30 às 10h00
10h00 às 10h30
10h30 às 12h30
12h30 às 14h00
14h00 às 16h00
16h00 às 16h30
16h30 às 18h00

Programas de Integridade e compliance nas contratações públicas
Palestrante: Em breve.

Intervalo - cofee-break
Infrações e sanções na nova lei de licitações
Palestrante: Em breve

Intervalo de Almoço
Controles da contratação e linhas de defesa na nova lei de licitações
Palestrante: Em breve.

Intervalo - cofee-break
O novo papel da assessoria jurídica na Lei 14.133
Palestrante: Em breve.
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RELAÇÃO DE OFICINAS
01. Gestão por competências na nova lei 14.133/21.
Palestrante: Em breve.
02. Agente de contratação na Lei 14.133/21.
Palestrante: Em breve.
03. O papel do fiscal de contrato na nova Lei 14.133/21.
Palestrante: Em breve.
04. Gestão de riscos no processo de contratação
Palestrante: Em breve.

8 MOTIVOS PARA PARTICIPAR
Credibilidade

Nossa Paixão

Imersão

Autoridades

Mais de 20 anos de

Temos orgulho de

3 Dias intensos de

Os melhores

atuação no Mercado de

realizar os maiores

aprendizado sobre

doutrinadores e

Licitações e Contratos

eventos do Brasil

Governança

palestrantes

Transformação

Evento Inovador

Networking

Certificação

Mais de 20.000 agentes

Transmissão ao vivo,

O maior encontro de

Participação

públicos capacitados

com plataforma online

área de contratos

reconhecida através de

interativa

públicos

certificado digital
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COORDENADOR TÉCNICO & PALESTRANTE
CLAUDIO SARIAN | Dirigente do TCU
Engenheiro e Advogado. Dirigente do TCU por 18 anos, tendo atuado como titular da Secretaria de
Fiscalização de Obras e Patrimônio da União – Secob por oito anos. Ocupou ainda a titularidade
da Secretaria de Planejamento e Gestão, da 7ª Secretaria de Controle Externo e da Assessoria
Parlamentar do TCU.
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INSCRIÇÃO
INVESTIMENTO

R$ 2.895,00 (por participante)
ESTÃO INCLUSO NESTE VALOR
•
•
•
•

Material didatico com conteúdo exclusivo.
Livro de legislação digital.
Certificado geral com carga horária 24 horas.
Certificado oficinas com 4 horas cada.

PAGAMENTO
O pagamento da inscrição deverá ser efetuado, em parcela única, em nome de: Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e
Pesquisas na Administração Pública Ltda. (CNPJ nº 10.498.974/0002-81). No seguinte banco credenciado:

Agência: 1622-5
Conta Corrente: 20504-4

CONTATO
Instituto Negócios Públicos
Telefone: (41) 3778-1717

Whatsapp: (41) 98877-0234
falecom@institutonp.com.br
www.negociospublicos.com.br/governança/

Avenida José Maria de Brito, 1707
Jardim das Nações - Foz do Iguaçu/PR
CEP: 85864-320
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