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4º SEMINÁRIO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS E 
MANUTENÇÃO PREDIAL | HÍBRIDO

Apresentação
O Instituto Negócios Públicos apresenta o 4º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial 

- Evento Híbrido a ser realizado 100% ao vivo e online e, presencial, em Foz do Iguaçu-PR. O encontro é o 

mais dinâmico e atualizado evento para agentes públicos do Brasil.

Fique por dentro das novas leis, normativas, 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!

Esperamos você para conquistar sua capacitação de excelência e gerar impacto na sua instituição. Inscreva-se!

Público-alvo

• Gestores e fiscais de obras
• Gerentes de contratos de obras
• Engenheiros

• Arquitetos

• Auditores

• Gestores Públicos
• Orçamentistas

• Servidores públicos e profissionais relacionados com 
o processo de contratação e concorrência pública de 
infraestrutura

Carga horária: 24 horas

Ambiente

Seminário híbrido ministrado online 100% ao 

vivo e presencialmente em Foz do Iguaçu - PR!

Serão três dias de evento (8 horas/dia). 

Totalizando 24 horas de capacitação. Realizado 

no período da manhã das 08h às 12h00, e a tarde 

das 14h00 às 18h00.
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Realizado de 23 a 25 de Maio de 2022. Realizado no período da manhã das 08h às 12h00, e a tarde das 14h00 às 18h00.
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• Para participar presencialmente do 4º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial, que 

acontecerá de 23 a 25 de Maio de 2022, será necessário que os inscritos tenham recebido as duas doses de 

vacina (ou dose única) contra a Covid-19 (SARS-CoV-2). Será indispensável e obrigatória a apresentação de 

comprovante de vacinação na entrada do evento (validade pelo conectesus.saude.gov.br);

• Caso não tenha se vacinado, deverá apresentar teste PCR com 48 horas de antecedência ao horário de início 

oficial do evento;

• Durante o evento, será transmitido um vídeo para os participantes com as recomendações para reduzir o risco 

de contágio enquanto permanecerem nos locais de realização das palestras e demais atividades previstas na 

programação;

• Haverá contínua medição da temperatura dos participantes na entrada do evento e disponibilização de álcool 

em gel no salão principal;

• Serão disponibilizados materiais para desinfecção das mãos e máscaras protetoras cuja utilização será 

obrigatória por todos os participantes do evento;

• O evento contará com uma equipe de monitores que serão responsáveis pela conscientização e fiscalização 

dos participantes para seguirem todos os protocolos estabelecidos;

• A equipe e prestadores de serviços envolvidos na montagem, realização e desmontagem das estruturas e 

equipamentos do Seminário também receberão treinamento sobre como reduzir o risco de contágio no evento;

• Uma equipe de limpeza dedicada ao evento será responsável pela desinfecção de todos os espaços 

compartilhados e locais de atividades interativas;

Observando essas medidas de segurança e contando com a conscientização e o bom senso de todos, temos 

certeza que garantiremos o bem-estar e a proteção dos nossos clientes-participantes, funcionários e 

prestadores de serviços. ¹

O 4º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial será extraordinário! Até lá!

¹ Se você discorda de tais medidas, por gentileza entre em contato conosco antes de formalizar a sua inscrição no evento.
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Programação

Segunda-Feira - 23/05

8h às 8h30 Abertura

8h30 às 10h
Regimes de execução: Quais as cautelas a serem observadas para uma escolha 
correta?   
Palestrante: Rafael Jardim (Secretário de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional do TCU)

10h às 10h30 Coffee break

10h30 às 
12h30

Obras públicas de infraestrutura: como está e para onde caminha o nosso país  
Em breve.

12h30 às 14h Intervalo para Almoço

14h às 16h
Seguro-garantia com cláusula de retomada: Quando aplicar? Como operacionalizar? 
Quais as vantagens para a administração pública?   
Palestrante: Rafael Jardim (Secretário de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional do TCU)

16h às 16h30 Coffee break

16h30 às 18h
Habilitação nas licitações de obras públicas da Lei nº 14.133/2021: regras 
específicas, com aplicação do formalismo moderado
Palestrante: Paulo Reis (Engenheiro Civil e Advogado)

18h Encerramento das atividades do dia
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Terça-Feira - 24/05

8h às 10h

Oficinas:

Oficina I
Riscos em contratos de engenharia: Quais as diferenças entre os riscos do negócio 
e os riscos decorrentes de uma matriz específica? Como elaborar a matriz de 
alocação de riscos? 
Palestrante: Cláudio Sarian (Dirigente do TCU)

Oficina II
Equilíbrio econômico-financeiro: como aplicar adequadamente as regras nos 
contratos de obras e nos contratos de serviços de engenharia na administração 
pública?  
Palestrante: Paulo Reis (Engenheiro Civil e Advogado)

Oficina III
Alterações contratuais na Lei nº 14.133/2021: Como fundamentar e aplicar na 
prática? 
Palestrante: André Baeta (Auditor Federal de Controle Externo do TCU)

10h às 10h30 Coffee break

10h30 às 
12h30

Continuação das Oficinas 1, 2 e 3

12h30 às 14h Intervalo para Almoço

14h às 16h

Oficinas:

Oficina IV
Programa de Necessidades, Estudos Técnicos Preliminares e Projeto Básico: 
conteúdo fundamental e cautelas na elaboração
Palestrante: Rafael Jardim (Secretário de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional do TCU)

Oficina V
Manutenção predial: diferenças na composição dos processos e na fiscalização 
contratual nas hipóteses de contratos com e sem dedicação exclusiva de mão de 
obra 
Palestrante: André Baeta (Auditor Federal de Controle Externo do TCU)

Oficina VI
Fornecimento e prestação de serviço associado: Em quais situações esse regime 
poderá ser utilizado nos processos que envolvem contratações de engenharia? 
Palestrante: Cláudio Sarian (Dirigente do TCU)
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16h às 16h30 Coffee break

16h30 às 18h Continuação das Oficinas 4, 5 e 6

18h Encerramento das atividades do dia

Quarta-Feira - 25/05

8h às 8h30 Abertura

8h30 às 10h

Quais as vantagens e desvantagens da utilização da tecnologia BIM e outras novas 
tecnologias (bio-concreto, drones e impressão 3D) no planejamento, contratação e 
fiscalização de obras públicas?
Palestrante: André Baeta (Auditor Federal de Controle Externo do TCU)

10h às 10h30 Coffee break

10h30 às 12h30
Contratos com obrigações de meio e com obrigações de resultado: diferenças 
práticas e distribuição das responsabilidades
Palestrante: Paulo Reis (Engenheiro Civil e Advogado)

12h30 às 14h Intervalo para almoço

14h às 16h
Recebimentos provisório e definitivo e garantia de empreitada na nova Lei: regras, 
cautelas e prazos
Palestrante: Cláudio Sarian (Dirigente do TCU)

16h às 16h30 Coffee break

16h30 às 18h Painel de Debates, com a participação dos Palestrantes 
André Baeta, Cláudio Sarian e Paulo Reis

18h Encerramento do Seminário

Inscreva-se!
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5 Motivos para você participar!

Paulo Reis (Engenheiro Civil e Advogado)

O Professor Paulo Reis é Engenheiro Civil e Advogado, com mais de 40 

anos de atividades na administração pública brasileira, especialmente em 
processos de contratação de obras, bens e serviços.

Exerceu por 10 anos a função de Presidente do Comitê de Licitações do 
Banco da Amazônia tendo sido, também, Pregoeiro da instituição pelo 
prazo de 4 anos. Foi Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, 
Assessor Especial da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e 
Coordenador de Controle Interno da SEMEC.

É Professor, aposentado, da Universidade Federal do Pará. Doutrinador na área de licitações e contratos 
da administração pública, é autor dos livros OBRAS PÚBLICAS - MANUAL DE PLANEJAMENTO, LICITAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO e SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - UMA FORMA INTELIGENTE DE CONTRATAR. É coautor 
dos livros LICITAÇÕES PÚBLICAS - HOMENAGEM AO JURISTA JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES, LEI DAS 
EMPRESAS ESTATAIS e 101 DICAS SOBRE O PREGÃO.

Coordenador Técnico & Palestrante

*A Organização do Evento reserva-se o direito de modificar temas e programação divulgada, sem aviso prévio, por questões e razões de ordem superveniente.

Credibilidade

Transformação

Nossa Paixão

Evento Inovador

Imersão

Networking

Autoridades

Certificação

Mais de 20 anos de 

atuação no Mercado 

de Compras Públicas.

Mais de 25.000 

agentes públicos 

capacitados.

Temos orgulho de 

realizar os maiores 

eventos do Brasil.

Transmissão híbrida 

no modelo presencial e 

online simultâneos.

03 dias intensos de 

aprendizado sobre 

compras públicas.

O maior encontro 

da área de Obras 

Públicas.

Os melhores 

doutrinadores e 

palestrantes.

Participação 

reconhecida através de 

certificado digital.
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Rafael Jardim (Secretário de Controle Externo do Sistema Financeiro 

Nacional do TCU)

Auditor Federal de Controle Externo, é o atual Secretário de Controle 
Externo do Sistema Financeiro Nacional 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 Integrada na 
prática”, “Lei Anticorrupção e Temas de Compliance”, “Empresas Estatais 
- governança, integridade, compliance e contratações” 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 relacionados à Operação Lava Jato. Foi ainda Diretor da 
área técnica responsável pela fiscalização de rodovias. Ocupou os cargos de Secretário de Fiscalização de 
Infraestrutura de Petróleo e também de Fiscalização de Obras de Energia. Coordenou as fiscalizações 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), Empresas Estatais, Compliance, 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.

Cláudio Sarian (Dirigente do TCU)

É integrante da Comissão de Estudo Especial CEE-162 da ABNT, que tem 
por objetivo elaborar uma norma técnica sobre orçamento de obras. 
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.

Autor dos livros: OBRAS PÚBLICAS: LICITAÇÃO, CONTRATAÇÃO, 
FISCALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO (Editora Fórum, 2016, 5ª edição) e O RDC E A 

CONTRATAÇÃO INTEGRADA NA PRÁTICA (Editora Fórum, 2014, 2ª edição); GESTÃO E GOVERNANÇA PÚBLICA 
PARA RESULTADOS (Editora Fórum, 2016, 1ª edição) e GOVERNANÇA PÚBLICA: O DESAFIO DO BRASIL (Editora 

Palestrantes
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Fórum, 2017, 3ª edição).

Foi coordenador, no âmbito do TCU, de grupos responsáveis pela elaboração de “Manual de Tomada e Prestação 
de Contas Anuais”, “Manual de Tomada de Contas Especial”, e “Metodologia para apuração de sobrepreço em 
obras públicas”.

Atuou, por mais de dez anos, no setor privado como engenheiro responsável pela execução, planejamento e 
orçamento de prédios residenciais, shopping centers, obras industriais 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.

André Baeta (Auditor Federal de Controle Externo do TCU)

Engenheiro graduado pela Universidade de Brasília. Desde 2004, exerce 
o cargo de Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da 
União, atuando na fiscalização e controle de obras públicas. Participou, 
como integrante da equipe de auditoria ou como supervisor da fiscalização, 
de diversas auditorias de obras públicas.

Ocupou por três anos o cargo de direção da divisão encarregada da 

gestão do conhecimento do TCU em auditoria de obras, bem como do 
desenvolvimento de métodos e procedimentos relativos ao tema. Área 

também incumbida de auditar os sistemas referenciais de preços da Administração Pública Federal. Dentre 
outros trabalhos, foi responsável pela elaboração do Roteiro de Auditoria de Obras Públicas do TCU e da 
Cartilha “Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias 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.

Foi eleito presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas - Ibraop 
para os biênios 2013/2014 e 2015/2016. Ainda no âmbito do Ibraop, coordenou a elaboração das Orientações 
Técnicas OT-IBR 004/2012 (Precisão do Orçamento de Obras Públicas) e OT-IBR 005/2012 (Apuração do 
Sobrepreço e Superfaturamento em Obras Públicas).
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Telefone: (41) 3778-1887

Whatsapp: (41) 98877-0234

seminarios@negociospublicos.com.br
negociospublicos.com.br/obras

Contato

Instituto Negócios Públicos

Avenida José Maria de Brito, 1707

Jardim das Nações - Foz do Iguaçu/PR
CEP: 85864-320

Agência: 1622-5
Conta Corrente: 20504-4

Investimento

R$4.290,00                                 R$3.390,00  
(Modalidade Presencial)                                                                           (Modalidade Online)

Estão incluídos neste valor
• 03 almoços e 06 coffee breaks;

• Material didático com conteúdo exclusivo;

• Livro de legislação impresso;

• 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:

Estão incluídos neste valor
• Material didático com conteúdo exclusivo;

• Livro de legislação digital;

• Certificado geral com carga horária 24 horas;

• Certificado oficinas com 4 horas cada.
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