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REALIZAÇÃO:

O ENCONTRO

Nos dias 13, 14 e 15 de maio de 2020, em Brasília, a Con Treinamentos realizará o II ENCONTRO NACIO-
NAL – NOVOS CAMINHOS PARA AS OBRAS PÚBLICAS, com palestras, ofi cinas e debates abordando os 
principais procedimentos e boas práticas a serem observadas na gestão contratual de obras públicas. 

Nessa segunda edição do evento o tema principal será a desburocratização das licitações, contratos 
e execução de obras públicas no Brasil. A exacerbada burocracia é um assunto de primeira hora na 
agenda do país, com efeitos particularmente nefastos na implementação da infraestrutura. O aumento 
da burocracia na licitação e execução contratual acaba por prejudicar a já combalida efi ciência estatal, 
reduzindo o desempenho do governo e difi cultando todos os estágios de implementação de uma obra 
pública, desde o projeto até o seu recebimento.

É cediço que os gestores públicos dispõem de pouca margem de manobra diante das regras atualmen-
te existente, bem como de novas exigências normativas que acabem por aumentar e difi cultar os trâmi-
tes dos processos licitatórios. Além disso o pleno combate à burocracia estatal exigiria a aprovação de 
diversas proposições legislativas pelo Congresso Nacional. Contudo, a modifi cação de procedimentos 
internos do órgão/entidade contratante pode ajudar a conferir maior celeridade e efi ciência adminis-
trativa.

A DESBUROCRATIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS 
E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO BRASIL
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Percebe-se que a simples modifi cação da forma de estruturar uma contratação pode resultar na redu-
ção do número de certames e na obtenção de inúmeras sinergias na atuação do órgão contratante. Por 
exemplo, em vez de licitar e fi scalizar separadamente a mão de obra e materiais necessários para a ma-
nutenção das instalações prediais, o órgão poderia adotar procedimento mais racional e efi ciente no 
sentido de contratar uma única empresa para prestar os serviços e fornecer os insumos necessários.

Em outro exemplo, ao invés de licitar a aquisição de um equipamento e depois ter que proceder a nova 
contratação com o intuito de efetuar a sua manutenção, uma única contratação, conjugando o forneci-
mento e manutenção do bem poderia ter sido realizada.

Portanto, nesta segunda edição, o participante terá a oportunidade de conhecer questões atuais e po-
lêmicas:

• Os procedimentos realmente necessários na fi scalização administrativa e técnica dos contratos de 
obras públicas.

• Recentes mudanças normativas e legislativas, tais como a IN 6/2018, que em sentido inverso insti-
tuiu cláusulas assecuratórias de direitos trabalhistas quando da execução indireta de obras públi-
cas, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

• Qual será o impacto da nova Lei de Licitações e Contratos no combate à burocracia? A nova legisla-
ção realmente aumentará a efi ciência das contratações públicas?

• De que forma a burocracia se relaciona com a corrupção? Por que é importante reduzir a burocracia 
para combater o malbaratamento dos recursos públicos?

• Como os agentes públicos podem inovar em busca de soluções alternativas e de maior efi ciência 
sem perder a segurança jurídica na sua atuação?

• Quais instâncias são realmente necessárias para se manifestar durante a tramitação dos processos 
licitatórios?

• Quando é ou não obrigatória a manifestação da consultoria jurídica do órgão?

• Qual é o papel do controle interno nos certames licitatórios e na fi scalização contratual.

• Que tipos de erros formais na proposta das licitantes poderiam ser saneados à luz do princípio do 
formalismo moderado?

• Como racionalizar a celebração de termos de aditamento contratual?

• Que procedimentos são dispensáveis ou realmente necessários para a devida formalização e trami-
tação de diversos incidentes da fase de execução contratual (aplicação de sanções, rescisão, reajus-
tes, autorização para subcontratações, realização de medições etc.)?

• Identifi car exigências descabidas ou exageradas ou procedimentos desnecessários ou redundantes 
nas fases de licitação e execução contratual.

• Que situações é possível realizar comunicações com a empresa contratada por meio verbal, incluin-
do telefone, e por correio eletrônico. Quando é indispensável o envio de correspondências formais?
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• É válida a utilização de cotações de preços obtidas em jornais ou folhetos de propaganda, anúncios 
televisivos ou mediante pesquisa por telefone?

• Como o uso de instrumentos de resolução de confl itos, tais como a arbitragem ou a mediação, po-
dem ajudar na celeridade e simplifi cação de procedimentos?

• De que forma as inovações trazidas pelo Regime Diferenciado de Contratações (RDC) ou pela Lei 
das Estatais (Lei 13.303/2016) podem contribuir para desburocratizar o setor público.

• Como utilizar os instrumentos de medição por resultado para obter contratações efi cientes.

Para isso, contaremos com o inestimável conhecimento do coordenador técnico do evento, o Sr. André 
Baeta, que preparou uma inovadora grade de conteúdo para o seminário ora proposto.

A Con Treinamentos, empresa especializada em treinamentos na área de licitações e contratos conta 
com a sua presença nesse importante evento.

Gestores e fi scais de obras; Servidores encarregados 
da licitação, contratação, recebimento e aprovação de 
projetos; Membros de comissões de licitação; Procura-
dores; Pregoeiros; Comissões de apoio ao pregoeiro; 
Gerentes de contratos de obras; Projetistas e empre-
sas de engenharia consultiva; Advogados; Engenhei-
ros; Arquitetos; Construtores; Auditores e servidores 
de órgãos de controle interno e externo; Gestores pú-
blicos em geral; Peritos judiciais; Orçamentistas; Con-
cessionárias de serviços públicos; Pregoeiros e mem-
bros de comissões de licitação; Servidores públicos e 
profi ssionais relacionados com o processo de gestão, 
planejamento, orçamentação, contratação e execução 
de empreendimentos de infraestrutura.

PÚBLICO-ALVO

CARGA HORÁRIA
24 HORAS

MATERIAL 
DIDÁTICO COMPLETO

03  ALMOÇOS
03  COFFEE BREAKS
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COORDENADOR TÉCNICO

André Pachioni Baeta 
O Professor André Pachioni Baeta é engenheiro graduado pela Universidade de Brasí-
lia. Desde 2004, exerce o cargo de Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de 
Contas da União, atuando na fi scalização e controle de obras públicas. Participou, como 
integrante da equipe de auditoria ou como supervisor da fi scalização, de diversas audi-
torias de obras públicas.

Ocupou por três anos o cargo de direção da divisão encarregada da gestão do conhe-
cimento 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”, também publicada 
pelo Tribunal.

Atualmente, exerce a função de Assessor de Ministro do TCU.

Também é conferencista em diversos eventos e instrutor da Escola de Administração 
Fazendária (ESAF), do Conselho Nacional de Justiça, do Ministério das Cidades, do Ins-
tituto Serzedello Corrêa – TCU e de outras empresas, onde ministra cursos sobre RDC, 
licitação e fi scalização de contratos, auditoria e orçamentação de obras públicas. É autor 
dos seguintes livros:

“Orçamento e Controle de Preços de Obras Públicas”, da Editora Pini;

“Regime Diferenciado de Contratações Públicas – Aplicado às Licitações e Contratos de 
Obras Públicas”, publicado pela Editora Pini.

Também é coautor dos livros:

“Terceirização, Legislação, Doutrina e Jurisprudência”, publicado pela Editora Fórum; 

“Lei Anticorrupção e Temas de Compliance”, editado pela Editora Juspodivm;

“Pareceres de Engenharia”, do Clube dos Autores;

“Novo Regime Jurídico das Licitações e Contratos das Empresas Estatais”, da Editora Fó-
rum.

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 Superfa-
turamento em Obras Públicas).
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PROGRAMAÇÃO

08h30 CREDENCIAMENTO

09h00
Palestra 1: Como melhorar a efi ciência nas contratações de obras públicas
com o atual ambiente normativo?

Palestrante: AGUARDE VOCÊ IRA SE SURPRENDER!

10h30 Coff ee Break

10h45
Palestra 2: Os Impactos da Nova Lei de Licitações na Desburocratização das Licitações 
Palestrante: 

André Baeta, Auditor do Tribunal de Contas da União

12h00 Almoço

13h30
Palestra 3: “Os dez passos para desburocratizar e incrementar a governança na 
elaboração e aprovação dos projetos”

Palestrante: Rafael Jardim, Auditor do TCU.

16h00 Coff ee Break

16h15 Palestra 3: Continuação

18h00 Encerramento

1º DIA | 13 de maio de 2020
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09h00

Palestra 4: Racionalização das contratações de obras públicas: Como a modelagem
da contratação pode incrementar a efi ciência da Administração Pública e Reduzir os 
custos de realização dos certames?

Palestrante: André Baeta

10h15 Coff ee Break

10h30 Palestra 4: Continuação

12h00 Almoço

13h30

Palestra 5: A otimização da tramitação e processamento do procedimento licitatório 
segundo as regras atualmente existentes

Palestrante: Karine Lilian de Souza Costa Machado, Advogada e auditora do 
TCU. 

16h00 Coff ee Break

16h15 Palestra 5: Continuação

18h00 Encerramento

2º DIA | 14 de maio de 2020

09h00
Palestra 6: “Reduzindo os gargalos da fase de execução contratual das obras públicas”

Palestrante: Cláudio Sarian, Auditor do TCU.

10h15 Coff ee Break

10h30 Palestra 6: Continuação

3º DIA | 15 de maio de 2020
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12h00 Almoço

13h30
Talk Show: Inovação e o receio de ser punido: de que maneira os agentes públicos 
podem buscar inovações com segurança jurídica?

Debatedores: Cláudio Sarian e André Baeta

16h00 Coff ee Break

16h15
Palestra de encerramento: Burocracia e Corrupção: Juntas de mãos dadas!

Palestrante: AGUARDE VOCÊ IRA SE SURPRENDER!

17h30 Entrega de certifi cados

18h00 AGUARDE VOCÊ IRA SE SURPRENDER!

PALESTRANTES

*Programação sujeita a alteração devido a alteração de leis, decretos e entre outros.

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-
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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.

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.

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.
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CARGA HORÁRIA

24h

MATERIAL INCLUSO

Material Didático Exclusivo;

Certifi cado com Registro em Cartório;

03 TRÊS Coff ee breaks e 03 (TRÊS) almoços;

DATA E LOCAL

13 A15 DE MAIO DE 2020 l BRASÍLIA/DF

WINDSOR BRASILIA
SHN Q. 1 - Asa Norte, Brasília - DF, 70702-900
Telefone: (61) 2195-1900

*Consultar condições tarifárias diretamente com o Hotel.
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INVESTIMENTO

A inscrição poderá ser efetuada pelo telefone (41) 3376-3967, através do e-mail
contato@contreinamentos.com.br ou pelo nosso site www.contreinamentos.com.br.

O pagamento deverá ser realizado em nome de ConnectON Marketing de Eventos Ltda,
CNPJ 13.859.951/0001-62 nos seguintes bancos:

INSCRIÇÃO E PAGAMENTO

1O LOTE 2O LOTE 3O LOTE

R$ 3.290,00
(TRÊS MIL DUZENTOS

E NOVENTA REAIS)

R$ 3.490,00
(TRÊS MIL QUATROCENTOS 

E NOVENTA REAIS) R$ 3.980,00
(TRÊS MIL NOVECENTOS

 E OITENTA REAIS)

ECONOMIZE 
R$690,00

Válido para
inscrições até:
31/12/2019

Válido para
inscrições até:
31/03/2020

ECONOMIZE 
R$490,00

A cada 4 inscrições nesse Encontro, efetuadas pelo mesmo órgão e vinculadas 
a mesma fonte pagadora, a Con Treinamentos concederá cortesia para uma 

quinta inscrição.

Válido para
inscrições a 

partir de:
01/04/2020
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@contreinamentos

Se preferir entre em contato com nossa 
central de relacionamento:

(41) 9 9514-1110Central de 
Relacionamento:
(41) 3376-3967 contato@contreinamentos.com.br

Acompanhe nossas Redes Sociais: @contreinamentos

Banco nº 237

Ag. 3200 - C/C 7760-7
Banco nº 001

Ag. 3041-4 C/C 125.211-9

PRÓXIMOS EVENTOS


