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Nos dias 26, 27, 28 e 29 de setembro de 2022 será realizado em Brasília o IX ENCONTRO NACIONAL 
DE OBRAS PÚBLICAS, desta vez de volta ao formato presencial, com palestras, ofi cinas e debates abor-
dando os principais procedimentos e boas práticas a serem observadas nas contratações governamen-
tais de obras públicas. O participante também poderá optar por sua participação no formato on-line, 
optando por um alternativa mais econômica e prática para acompanhamento do seminário

Nesta 9ª edição, a abertura do evento fi cará a cargo de Benjamin Zymler, Ministro do TCU, que proferirá 
palestra sobre os principais entendimentos do TCU sobre a licitação e execução de obras públicas nos 
últimos dois anos.

Também teremos apresentações e ofi cinas sobre os mais variados temas de interesse para o púbico-al-
vo do evento, tal como a sustentabilidade de obras públicas; o uso do BIM no planejamento e execução 
de obras; orçamentação de obras-públicas; e legislação diversa envolvendo tal temática. 

Também teremos palestras e ofi cinas específi cas visando facilitar a atuação de agentes especifi camen-
te na contratação de obras.

O evento será encerrado pelo Dr. Marcos Nóbrega, Conselheiro Substituto do TCE-PE, que fará exposi-
ção sobre a análise econômica das licitações de obras públicas segundo a nova Lei de Licitações.

O sucesso do IX ENOP depende de sua participação!

O CONGRESSO

PÚBLICO ALVO:

Gestores e fi scais de obras; Servidores encarregados da licitação, contratação, recebimen-
to e aprovação de projetos; Membros de comissões de licitação; Procuradores; Pregoeiros; 
Comissões de apoio ao pregoeiro; Gerentes de contratos de obras; Projetistas e empresas 
de engenharia consultiva; Advogados; Engenheiros; Arquitetos; Construtores; Auditores e 
servidores de órgãos de controle interno e externo; Gestores públicos em geral; Peritos 
judiciais; Orçamentistas; Concessionárias de serviços públicos; Pregoeiros e membros de 
comissões de licitação; e demais Servidores públicos e profi ssionais relacionados com o 
processo de gestão, planejamento, orçamentação, contratação e execução de empreendi-
mentos de infraestrutura.
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PROGRAMAÇÃO

Primeiro dia - 26/09/2022

08:00h Credenciamento/ Acesso on-line

08:30h Abertura do encontro 

09:00h
Palestra 1: As ciladas e os caminhos tortuosos das obras públicas

Palestrante: Benjamin Zymler.

10:15h Coff ee Break

10:30h

Palestra 2: A responsabilização perante os órgãos de controle dos agentes públicos 
envolvidos na licitação e fi scalização de obras públicas
- Responsabilidade da comissão de licitação
- Responsabilidade do projetista e do servidor que analisa/aprova o projeto
- Responsabilização do orçamentista
- Responsabilidade do fi scal do contrato
- É possível não haver responsabilização do fi scal quando a obra é acompanhada por empresa 
supervisora?

Palestrante: Cláudio Sarian.

12:00h Almoço

13:30h

Palestra 3: O fi scal de contrato e o fi scal de obra: permanece a antiga confusão na nova 
Lei 14.133/2021?
- Conceituação do fi scal de contrato e do fi scal de obra
- Análise à luz da classifi cação da IN 5/2017 (gestor do contrato, fi scal técnico e fi scal administrativo)
- Necessidade ou não de o fi scal ser engenheiro/arquiteto para acompanhar contrato de obra 
pública
- É necessária a emissão da ART de fi scalização
- Diferença entre o gestor e o fi scal do contrato?
- Responsabilidade da empresa/profi ssional contratado para prestar apoio técnico ao fi scal do 
contrato?

Palestrante: Cláudio Sarian.

16:00h Coff ee Break
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16:15h

Palestra 4: Habilitação Técnica de Construtoras na Nova Lei de Licitações
-Principais novidades da nova lei de licitações em relação aos requisitos de habilitação
-Qualifi cação técnico-profi ssional e qualifi cação técnico-operacional
-Pré-Qualifi cação Subjetiva
-Exigências Restritivas/Exigências não Restritivas
-Saneamento dos Documentos de Habilitação após a Entrega das Propostas

Palestrante: Karine Lílian.

18:00h Encerramento do primeiro dia

Segundo dia - 27/09/2022

8:30h

OFICINAS SIMULTÂNEAS
Ofi cina 1: “O uso do BIM em obras de Infraestrutura”
Palestrante: Anderson Alvarenga Ferreira.

Ofi cina 2: “Com planejar as contratações do tipo Built to Suit na Administração Pública?”
- Conceito e origem do modelo de contrato built to suit;
- Pagamento;
- Vantagens para o locador e para o locatário;
- O tcu e o buit to suit;
- Built to suit na administração pública;
- Objetivos, princípios e diretrizes;
- Orçamento sigiloso para o modelo built to suit;
- Elementos técnicos instrutores para contratação do modelo built to suit;
- Remuneração variável;
- Repercussão do regime de empreitada nos contratos built to suit;
- Aplicação subsidiária do direito privado;
- Formas de contratação
- Built to suit sem previsão de reversão do bem;
- Built to suit com reversão do bem;
- Estabelecimento de prazo;
- Planejamento da contratação
- Justifi cativas para a contratação do modelo built to suit;
- Contratos built to suit.

Palestrante: Hamilton Bonatto.
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10:15h Coff ee Break

10:30h OFICINAS 1 E 2: Continuação

12:00h Almoço

13:30h

OFICINAS SIMULTÂNEAS
Ofi cina 3: “Elaboração do anteprojeto para a contratação integrada”
- Contratação integrada: origem e histórico
- Defi nição
- Justifi cativas para o uso
- Diferenças da contratação integrada para a semi-integrada
- Diferenças entre a contratação integrada na Lei 13.303/16 e na Lei 14.133/21
- Defi nição de anteprojeto segundo a ANBT
- Defi nição de anteprojeto na Lei 14.133/2021 e na Lei 13.303/2016: limitações e interpretações
- Responsabilidades pela elaboração do anteprojeto
- Elementos mínimos de anteprojeto
- Defi nição de condições de contorno
- Exemplos de anteprojeto
- Orçamento do anteprojeto: disposições práticas e legais
- Exemplos de orçamentos expeditos e paramétricos
- Distribuição de riscos em coerência com os elementos mínimos de anteprojeto
- Jurisprudência do TCU

Palestrante: Rafael Jardim

Ofi cina 4: Cuidados e boas práticas com a análise e recebimento de projetos de engenharia

Palestrante: Elci Pessoa

15:30h Coff ee Break

15:45h

Talk Show sobre o BIM nas Obras Públicas 

Pedro Virmond, André Baeta, Hamilton Bonatto.

18:00h Encerramento
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Terceiro dia - 28/09/2022

8:30h

Palestra 5: “Boas práticas para a incrementar a sustentabilidade ambiental das obras 
públicas”
- Defi nição de sustentabilidade e de “crescimento nacional sustentável”
- Sustentabilidade na nova Lei de Licitações e Contratos
- Sustentabilidade x discricionariedade
- Motivação dos critérios sustentáveis – momento para escolha das soluções sustentáveis
- Sustentabilidade com para da descrição da necessidade
- Utilização de critérios de sustentabilidade como critérios de habilitação
- Sustentabilidade x restrição à competição: como avaliar se os critérios de sustentabilidade não 
direcionarão a licitação ou reduzirão em demasiado o número de licitantes?
- Sustentabilidade ambiental x sustentabilidade técnica x sustentabilidade fi nanceira x 
sustentabilidade econômica
- Contratação de projetos prevendo cláusulas de sustentabilidade
- Sustentabilidade na arquitetura e layout
- Sustentabilidade em obras de terraplenagem
- Sustentabilidade em obras de pavimentação
- Sustentabilidade no projeto estrutural
- Sustentabilidade nas instalações prediais

Palestrante: André P. Baeta.

10:15h Coff ee Break

10:30h Palestra 5: Continuação

12:00h Almoço
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13:30h

Talk Show: As Grandes Polêmicas na Licitação e na Gestão de Contratos de Manutenção 
Predial
- Em um contrato de manutenção no regime de empreitada por preço unitários, em que há 
o pagamento por serviços efetivamente executados, é necessário celebrar previamente um 
aditivo contratual para o acréscimo de serviços que estourarem os quantitativos previstos em 
planilha, inclusive se não houver aumento do valor contratual em virtude do saldo de outros 
serviços que não foram executados em sua plenitude?
- Qual é a melhor modelagem de contratação dos serviços de manutenção predial? Quando é 
indicada a previsão de que ao menos parte do objeto seja executada em regime de dedicação 
exclusiva de mão de obra? Em que situações é melhor ter um contrato prevendo apenas 
pagamento de serviços eventuais, executados por demanda do órgão contratante?
- Quais as orientações para diferenciar os serviços de manutenção predial de obra pública? Em 
que situações não é possível enquadrar determinada intervenção como serviços de manutenção, 
exigindo licitação específi ca para a contratação de obra?
- Quais os cuidados para a contratação de manutenção predial por meio do uso de atas de 
registro de preços?
- Afi nal, é possível utilizar a modelagem de licitação pelo maior desconto sobre a tabela do Sinapi 
para contratar manutenção predial? A jurisprudência do TCU sobre o tema está pacifi cada?
- Como resolver a previsão de serviços e/ou materiais cujos quantitativos são muito difíceis, 
quiçá impossíveis, de serem estimado com o mínimo de precisão?
- O Sinapi e o Acórdão TCU 2.622/2013-Plenário são fontes fi dedignas para a formação de preços 
dos serviços de manutenção predial?

Rafael Jardim, Paulo Reis e André Baeta.

16:00h Coff ee Break

16:15h

Palestra 6: O Atual Confl ito de Competências e Atribuições dos Arquitetos, Engenheiros e 
Técnicos Industriais
• Legislação das profi ssões dos engenheiros, arquitetos e técnicos industriais
• Como fi cam as atribuições dos engenheiros e arquitetos diante da edição da Lei 13.639/2018, 

que instituiu os Conselhos Federal e Regionais dos Técnicos Industriais e dos Técnicos 
Agrícolas?

• Resoluções CFT 58/2019 e 68/2000
• Diferenças e semelhanças entre a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), RRT (Registro 

de Responsabilidade Técnica) e TRT (Termo de Responsabilidade Técnica).
• Afi nal, os técnicos industriais podem se responsabilizar pela elaboração de projetos e 

execução de obras públicas?
• Que tipo de projetos e obras podem ser executados pelos arquitetos?
• Os engenheiros civis podem ser responsáveis técnicos pelos projetos arquitetônicos?
• Quais cláusulas editalícias podem ser previstas diante de um leque de atribuições 

concorrentes entre engenheiros, arquitetos e técnicos industriais?

Palestrante: Paulo Reis.

18:00h Encerramento
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Quarto dia - 29/09/2022

8:30h

Palestra 7: Metodologias para o cálculo do adicional de risco do orçamento estimativo da 
licitação

- Defi nição de matriz de riscos
- Histórico e origem da matriz de riscos
- Obrigatoriedade da matriz de riscos
- Previsão legal da matriz de riscos
- Uso da matriz de riscos nas contratações integradas e semi-integradas
- Exemplos de distribuição de riscos
- Casos recomendáveis de distribuição de riscos
- “Custo” do risco sob a ótica econômica
- Apresentação do Método de Monte Carlo
- Guia de Gerenciamento de Riscos do DNIT
- Métodos probabilísticos de cálculo de contingência
- Análise qualitativa de riscos em uma matriz de riscos típica
- Análise qualitativa de riscos em uma matriz de riscos típica
- Obrigações de meio x Obrigações de fi m x matriz de riscos

Palestrante: Rafael Jardim.

10:15h Coff ee Break

10:30h

Palestra 8: O uso da arbitragem nos contratos de obras públicas

- Contexto legal anterior e problemas que motivaram a previsão na nova lei
- Disposições da nova Lei de Licitações e Contratos sobre a arbitragem
- Tipos de arbitragem
- Vantagens/desvantagens da adoção da arbitragem em contratos administrativos
- Escolha dos árbitros
- Sugestões de disposições contratuais e editalícias prevendo o uso da arbitragem em contratos 
de obras públicas
- Experiência do uso da arbitragem em contratos administrativos na área de infraestrutura
- Estudo de caso

Palestrante: Nicola Khoury.

12:00h Almoço
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13:30h

Palestra 9: Os contratos de efi ciência como alternativa para a execução de investimentos 
públicos

- Que tipos de objeto podem ser executados por meio de contratos de efi ciência?
- Como ocorre a licitação pelo critério de julgamento pelo maior retorno econômico?
- O que deve constar da etapa preparatória da contratação (ETP, Termo de Referência, Projeto 
Básico)?
- É possível a conjugação de contratos de efi ciência com os regimes de contratação integrada e 
semi-integrada?
- Exemplos de despesas correntes que podem ser reduzidos por meio do uso de contratos de 
efi ciência
- O que é imprescindível constar da matriz de riscos da contratação?
- Estudo de caso sobre a instalação de sistemas de geração fotovoltaica por meio de contratos 
de efi ciência
- Disposições acerca dos prazos de vigência contratual
- Consequências de não ser verifi cada a meta de economia proposta na licitação
- Análise das propostas de trabalho;
- Análise das propostas de preço;
- Regras gerais sobre a execução dos contratos de efi ciência.
- Como se dará a remuneração do contratado?

Palestrante: André P. Baeta.

16:00h Coff ee Break

16:15h

Palestra de Encerramento: A análise econômica da contratação de obras públicas segundo 
a nova Lei 14.133/2021

Palestrante: Marcos Nóbrega. 

18:00h Encerramento
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COORDENADOR TÉCNICO
André Pachioni Baeta 
André Pachioni Baeta é engenheiro graduado pela Universidade de Brasília. Desde 2004, 
exerce o cargo de Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, atu-
ando na fi scalização e controle de obras públicas. Atualmente, exerce a função de Assessor 
de Ministro do TCU. 

É autor dos livros “Orçamento e Controle de Preços de Obras Públicas” e “Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas – Aplicado às Licitações e Contratos de Obras Públicas”, publicados pela Editora Pini, e coautor dos 
livros “Lei Anticorrupção e Temas de Compliance”, editado pela Editora Juspodivm, “Pareceres de Engenharia”, 
editado pelo Clube dos Autores,  “Terceirização - Legislação, Doutrina e Jurisprudência”, da Editora Fórum, e 
“Novo Regime Jurídico de Licitações e Contratos das Empresas Estatais”, também da Editora Fórum.

CLÁUDIO SARIAN ALTOUNIAN
Autor dos livros OBRAS PÚBLICAS: LICITAÇÃO, CONTRATAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO 
(Editora Fórum, 2016, 5ª edição) e coautor dos livros RDC NA PRÁTICA E A CONTRATAÇÃO IN-
TEGRADA (Editora Fórum, 2015, 2ª edição), GESTÃO E GOVERNANÇA PÚBLICA PARA RESULTA-
DOS (Editora Fórum, 2017, 1ª edição) E GOVERNANÇA PÚBLICA: O DESAFIO DO BRASIL (Editora 
Fórum, 2016, 2ª edição). Dirigente do TCU há 17 anos, tendo atuado como titular da Secretaria 
de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União – Secob por oito anos. Ocupou também a titu-
laridade da Secretaria de Planejamento e Gestão, da 7ª Secretaria de Controle Externo e da As-
sessoria Parlamentar do TCU. Foi coordenador, no âmbito do TCU, de grupos responsáveis pela 
elaboração de “Manual de Tomada e Prestação de Contas Anuais”, “Manual de Tomada de Con-
tas Especial”, e “Metodologia para apuração de sobrepreço em obras públicas”. Formado em 
Engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – USP e em Direito pelo Centro 
Universitário do Distrito Federal – UniDF, e pós graduado nas áreas de Administração de Em-
presas pela Fundação Getúlio Vargas – FGV e de Auditoria de Obras Públicas pela Universidade 
de Brasília – UnB. Atuou, por mais de dez anos, no setor privado como engenheiro responsável 
pela execução, planejamento e orçamento de prédios residenciais, shopping centers, obras in-
dustriais e rodoviárias. Professor de cursos na área de obras públicas: “Licitação e Contratação”; 
“Gerenciamento de Contratos”; “Avaliação e Orçamento” e “Auditoria” e palestrante em diversos 
eventos nacionais e internacionais relativos a temas ligados a obras públicas e a meio ambiente.

ESPECIALISTAS
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KARINE LILIAN
MBA em Gestão da Administração Pública, pelo Instituto de Cooperação e Assistência Técni-
ca – ICAT. Curso Superior de Direito, pelo Centro Universitário de Brasília – Ceub (Brasília/DF). 
Participou do Programa de Formação de Analista de Controle Externo do Tribunal de Contas da 
União no Instituto Serzedello Corrêa do TCU, com duração de 264 horas (Brasília/DF). MAGISTÉ-
RIO: Conteudista do curso “Prestação de Contas: Dever do Gestor, Direito da Sociedade”, pro-
movido pelo TCU. Instrutora do Instituto Serzedello Correa do TCU. Palestrante e conferencista 
de cursos nas áreas de licitações e contratos, convênios, processo no TCU e tomada de contas 
especial. PUBLICAÇÕES: Co-autora dos livros: Licitações & Contratos – Orientações Básicas, edi-
tado pelo Tribunal de Contas da União, Terceirização – Legislação, Doutrina e Jurisprudência, 
editado pela Editora Fórum, e Novo Regime Jurídico de Licitações e Contratos das Empresas 
Estatais, editado pela editora Fórum. Autora de diferentes artigos.

ELCI PESSOA JUNIOR
Engenheiro Civil pela Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco; Pós-Graduado em 
Auditoria de Obras Públicas pela Universidade Federal de Pernambuco; Doutorando na Univer-
sidade de Aveiro (Portugal); e Bacharel em Direito, pela Faculdade de Direito do Recife, também 
da UFPE. Antes de ingressar no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco foi Engenheiro 
Rodoviário pela Construtora Queiroz Galvão S/A. É Engenheiro Consultor Internacional do NI-
RAS-IP INSTITUT CONSULT GmbH (Alemanha), para supervisão de Obras Rodoviárias. É Enge-
nheiro Consultor do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, para Auditoria em Obras 
Rodoviárias e Pavimentação Urbana. É Engenheiro Consultor do Tribunal de Contas do Estado 
de Tocantins, para Auditoria em Obras Rodoviárias. É ainda Engenheiro Consultor dos Tribunais 
de Contas dos Estados do Paraná e Mato Grosso. É autor do Livro “Manual de Obras Rodoviárias 
e Pavimentação Urbana”, publicação mais vendida pela Editora Ofi cina de Textos nos temas e 
4ª, dentre todas as obras. É coautor do livro “Auditoria de Engenharia, uma contribuição do Tri-
bunal de Contas do Estado de Pernambuco” e Autor de diversos artigos publicados em ENAOPs 
e SINAOPs (Encontros Técnicos e Simpósios relacionados a Auditoria de Obras Públicas), bem 
como em Congressos diversos. Foi Consultor Técnico do TCE-MT, para Auditoria de Obras Ro-
doviárias. Foi Consultor Técnico do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF para Auditoria 
em Obras de Pavimentação Urbana e Rodoviárias. Foi ainda Consultor Técnico da Secretaria 
Extraordinária da Copa do Mundo FIFA 2014 – SECOPA-MT, para obras de mobilidade urbana. 
Elaborou o Manual de Procedimentos para Auditoria em Obras Rodoviárias do Tribunal de Con-
tas do Estado de Mato Grosso e coordenou a elaboração do Manual de Procedimentos para Au-
ditoria em Obras de Edifi cações daquele mesmo Tribunal. Foi o Coordenador/Relator da Orien-
tação Técnica do IBRAOP – Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, que disciplina as 
garantias quinquenais de obras públicas – OT-IBR 003/2011. Foi Coordenador/Relator do Grupo 
de trabalho que elabora os Procedimentos Nacionais para Auditorias em Obras Rodoviárias.
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RAFAEL JARDIM
Auditor Federal de Controle Externo, é o atual Secretário de Fiscalização de Bancos e Fundos 
de Pensão do TCU e Ex-Secretário de Combate a Corrupção daquela Corte. Coautor dos livros 
“Obras Públicas: comentários à jurisprudência do TCU” – 4ª Edição, “O RDC e a Contratação Inte-
grada na prática” , “Lei Anticorrupção e Temas de Compliance” e “O Controle da Administração 
Pública na Era Digital”. No TCU desde 2005, foi também titular da Secretaria Extraordinária de 
Operações Especiais em Infraestrutura, unidade responsável pela condução dos processos re-
lacionados à Operação Lava Jato. Foi ainda Diretor da área técnica responsável pela fi scalização 
de rodovias. Ocupou os cargos de Secretário de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e 
também de Fiscalização de Obras de Energia. Coordenou as fi scalizações do TCU atinentes à 
Copa do Mundo de 2014. Na área de combate à corrupção e integridade, palestrou em eventos 
internacionais da ONU, OCDE, além de treinamentos para auditores das Controladorias Gerais 
de diversos países na América Latina. Palestrante e conferencista em temas afetos à engenharia 
de custos para o setor público, ao Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), Com-
pliance, Integridade e a licitações e contratos de obras e serviços de engenharia. Formado em 
engenharia civil pela Universidade de Brasília, trabalhou por mais de dez anos na coordenação 
de projetos e execução de obras na iniciativa privada.

MINISTRO BENJAMIM ZYMLER
Ministro do Tribunal de Contas da União desde 2001, onde ingressou no cargo de Ministro-Subs-
tituto em 1998, por meio de concurso público de provas e títulos. Ocupou o cargo de Presidente 
da Corte de Contas, no Biênio 2011/2012. Mestre em Direito e Estado pela Universidade de Bra-
sília – UnB, com vasta experiência em Direito Administrativo e Direito Constitucional. Graduado 
em Engenharia Elétrica pelo Instituto Militar de Engenharia – IME e em Direito pela Universidade 
de Brasília – UnB. Ministrou cursos e palestras em diversos institutos, tais como Escola da Ma-
gistratura do Distrito Federal e Territórios, Escola da Magistratura do Trabalho e Escola Superior 
do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Professor do Centro Universitário de 
Brasília – UniCeub. É autor das obras “Direito Administrativo e Controle”, “O Controle Externo 
das Concessões de Serviços Públicos e das Parcerias Público-Privadas”, “Direito Administrativo”, 
“Política & Direito: uma visão autopoiética”, “Processo Administrativo no Tribunal de Contas da 
União” e “Regime Diferenciado de Contratação–RDC”, “Lei Anticorrupção – Lei nº 12.846/2013 – 
Uma Visão do Controle Externo”, “Terceirização – Legislação, Doutrina e Jurisprudência” e “Novo 
Regime Jurídico de Licitações e Contratos Contratos das Empresas Estatais”.

HAMILTON BONATTO
Procurador do Estado do Paraná. Graduado em Engenharia Civil, em Direito e em Licenciatu-
ra em Matemática Plena; Atualmente é Procurador-Chefe da Coordenadoria do Consultivo da 
PGE/PR. Mestre em Planejamento e Governança. É especialista em Direito Constitucional, es-
pecialista em Construção de Obras Públicas, Especialista em Ética e Educação, Especialista em 
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Direito Público. Atuou na Administração Pública em cargos do Poder Executivo como Secretário 
Municipal de Obras Públicas, Secretário Municipal de Educação, Secretário Executivo do Conse-
lho de Desenvolvimento do Litoral Paranaense, Coordenador do Plano Estadual de Gerencia-
mento Costeiro do Paraná, Superintendente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Chefe 
Regional do Instituto Ambiental do Paraná. Autor dos Livros (1) “Governança e gestão de obras 
públicas: do Planejamento à Pós-Ocupação” e (2) “Licitações e Contratos de Obras Públicas”, pu-
blicados pela Editora Fórum, (3) “Contratação de Obras Públicas”, Publicado pela Universidade 
Estadual de Ponta Grossa-UEPG; (4) Critérios Éticos para a Contratação de Obras Públicas Sus-
tentáveis; pela editora NP; (5) BIM para Obras Públicas, pela CON Treinamentos; Autor de “13 
Cadernos Orientadores para Edifi cações”, publicados pela SEIL e PGE: (1) Estudo de Viabilidade; 
(2) Termo de Referência; (3) Licitação de Projetos; (4) Contratação de Projetos; (5) Licitação de 
Obras; (6) Contratação de Obras; (7) Pós-Ocupação; (8) Normas e Súmulas do TCU; (9) Convê-
nios e Outros Instrumentos Congêneres; e (10) Fiscalização de Obras Públicas; (11) Contratação 
Integrada; (12) Aquisições de Bens; (13) Prestação de Serviços. Instrutor da Escola de Governo 
do Estado do Paraná. Professor convidado da Unibrasil (Curitiba, PR), do Centro Educacional 
Renato saraiva (Recife, PE) e das Faculdades Baiana de Direito (Salvador, BA).

ANDERSON ALVARENGA
Engenheiro Civil pela Universidade de Uberaba (Uniube) e especialista em Gestão Pública pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV/DF). Servidor Público Federal na carreira de Analista em Infra-
estrutura de Transportes no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). 
Na iniciativa privada atuou em projetos de infraestrutura de telecomunicações por 5 anos e na 
implementação do escritório de gerenciamento de projetos em obras de grande porte. Como 
servidor iniciou a carreira como analista de projetos de infraestrutura e na fi scalização de con-
tratos. Atuou na assessoria técnica da Diretoria de Planejamento e Pesquisa com ações estru-
turantes do escritório de gerenciamento de projetos, desenvolvimento de sistemas gerenciais e 
estruturação do Núcleo BIM. Em 2019 atuou como Coordenador de Gestão Estratégica e Riscos 
Corporativos e Coordenador do Escritório de Gerenciamento de Processos na Diretoria Executi-
va do DNIT. Atualmente está como analista de projetos de estruturas. Participou da elaboração 
da Estratégia Nacional de Disseminação do BIM no âmbito do Governo Federal e como repre-
sentante brasileiro da Rede BIM de Governos Latinoamericanos.

PEDRO VIRMOND MOREIRA
Arquiteto e Urbanista graduado pela Universidade Federal do Paraná, atualmente é Sócio Dire-
tor da Tecverde Engenharia. Tem experiência em desenvolvimento e coordenação de projetos 
de diferentes escalas com uso de metodologia BIM e foi parte chave nos estudos que resulta-
ram publicação do DATec nº 020 pelo Ministério das Cidades.
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MARCOS NÓBREGA
Doutor e Mestre em Direito pela UFPE, Visiting Scholar no Massachusetts Institute of Technolo-
gy – MIT, Visiting Scholar na Harvard Law School (2008)e na Harvard Kennedy School of Gover-
nment (2011) – Harvard University. Professor Visitante na Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa (FDUL) (2013) e na Singapore Management University – SMU – Singapura. Possui gra-
duação em Economia e em Direito pela UFPE e graduação em Administração pela Universidade 
Católica de Pernambuco. 

É Conselheiro Substituto do Tribunal de Contas de Pernambuco e  Professor Adjunto IV da Uni-
versidade Federal de Pernambuco – Faculdade de Direito do Recife , foi Coordenador do pro-
grama de Mestrado e Doutorado e Presidente da Associação Brasileira de Direito e Economia.

Escreveu 14 livros (inclusive no exterior) e inúmeros artigos em revistas especializadas, minis-
trando inúmeras palestras no Brasil e em várias países como os  Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemanha, China, Portugal, Chile, Colômbia, México, Kasaquistão, Moçambique e Singapura.

PAULO REIS
Advogado e engenheiro civil, com 48 anos de atividade na administração pública, onde exerceu 
os cargos de Presidente de Comissão de Licitação, Pregoeiro, Fiscal de Contratos, diretor de 
Departamento de Engenharia, Coordenador de Controle Interno, Assessor Jurídico, Assessor 
Especial da Presidência de Tribunal de Justiça e Diretor Geral de Tribunal Eleitoral, entre outros.

Autor dos livros Obras Públicas - Manual de Planejamento, Licitação e Fiscalização, Sistema de 
Registro de Preços- Uma forma inteligente de contratar, e Contratos da Administração Pública, 
todos da Editora Fórum.

NICOLA KHOURY
Engenheiro Civil (UFBA) com Especialização em Pavimentação Rodoviária (UFBA) e Advogado 
(IESPLAN) Mestrando em Direito (CEUB), Árbitro com experiência em arbitragem envolvendo a 
administração pública municipal, Auditor Federal de Controle Externo do TCU desde 2009, onde 
exerceu funções de assessor, diretor, secretário, assessor de ministro e coordenador geral de 
controle externo da infraestrutura, atualmente ocupando a função de Secretário Geral Adjunto 
de Controle Externo. É um dos representantes do TCU no Projeto Destrava, coordenado pelo 
CNJ, que tem por objetivo a retomada de obras paralisadas. Professor da Pós-Graduação em 
Gestão de Infraestrutura e Governança da Faculdade Presbiteriana Mackenzie. Foi servidor do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e da Controladoria Geral da União, 
bem como Conselheiro da Câmara de Engenharia Civil do CREA/BA.
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NÓS NOS IMPORTAMOS!
Parte do lucro arrecadado será 
doado para quem precisa.

EU
ME
IMP   RT

CARGA 
HORÁRIA
32 HORAS

MATERIAL 
DIDÁTICO 

COMPLETO

VAGAS 
PRESENCIAIS 
LIMITADAS

DATA E LOCAL

EVENTO HÍBRIDO:
26 A 29 DE SETEMBRO - BRASÍLIA/DF

WINDSOR PLAZA BRASÍLIA HOTEL
SHS Qd.5 Bl “H” – Brasília/DF – Asa Sul CEP: 70322-914
Tel: (61) 3319-4966 / 3322-4545 – Fax: (61) 3322-4949

*Consultar condições tarifárias diretamente com o Hotel.



16contreinamentos.com.br

26 A 29 DE SETEMBRO
BRASÍLIA/DF

E V E N T O  H Í B R I D O

INVESTIMENTO

Credenciamento x
Material de Apoio - Con Treinamentos; (pasta 
zip, caneta, lapiseira, marca texto e bloco) x

Surpresa x
Kit higiene x
04 almoços + 8 coff ee breaks x
Coletânea Licitações e Contratos - 
versão impressa x

Coletânea Licitações e Contratos - versão digital x
Certifi cado de Participação 

Acesso presencial x
Acesso Online 100% Real Time em plataforma 
interativa x

Gravação disponível até 20 dias após evento x
Interação online com envio de perguntas x
Interação presencial x
Networking presencial x
Networking digital x
Apostila exclusiva impressa x
Apostila digital x

FORMATO 
PRESENCIAL

B R A S Í L I A / D F

FORMATO 
ONLINE 

R$ 3.490,00*
(por participante)

R$ 1.990,00*
(por participante)

*1O LOTE - valores 
promocionais válidos até 

dia 31/12/2021

VAGAS
LIMITADAS

R$ 4.190,00
(por participante)

R$ 2.890,00
(por participante)

2O LOTE - valores válidos 
de 01/01/2022 até dia 

10/05/2022

R$ 4.890,00
(por participante)

R$ 3.390,00
(por participante)

3O LOTE - valores válidos 
a partir de 11/05/2022
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Se preferir entre em contato com nossa 
central de relacionamento:

(41) 9 9514-1110Central de 
Relacionamento:
(41) 3068-3858 contato@contreinamentos.com.br

Acompanhe nossas Redes Sociais: @contreinamentos

INSCRIÇÃO E PAGAMENTO

Este Congresso está comprometido com todas as medidas de prevenção da COVID-19 e irá segui-las 
de acordo com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades locais quanto à realização de eventos 
presenciais. Todos os eventos que ocorrerem presencialmente, serão monitorados, do início ao fi m, 
quanto a capacidade máxima permitida para o local, distanciamento, disponibilização de álcool gel 
para higienização correta das mãos, uso de máscara e outras medidas que nos permite estar juntos e 
em segurança. Qualquer dúvida, sugestão ou apontamento, entre em contato conosco.

A inscrição poderá ser efetuada pelo telefone (41) 3068-3858, através do e-mail
contato@contreinamentos.com.br ou pelo nosso site www.contreinamentos.com.br.

O pagamento deverá ser realizado em nome de  JEANE LEITE DA SILVA CANELAS - CON 
TREINAMENTOS, CNPJ 22.965.437/0001-00 nos seguintes bancos:

Banco nº 001

Ag. 3041-4 C/C 128018-x
Banco nº 341

Ag. 0615 – C/C 21671-0


