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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DEMANDANTE 

1.1. Diretoria: Diretoria de Administração e Finanças - DAF-PB 

1.2. Unidade: Superintendência de Controle Interno - SCP-PB 

1.3. Endereço completo da unidade demandante:  

Av. Presidente Carlos Luz 1275, sala 306. 

1.4. Bairro: Caiçaras 

1.5. Cidade: Belo Horizonte 1.6. UF: Minas Gerais 1.7. CEP: 31.230-000 

1.8. CNPJ: 

18.239.038/0001-87 

1.9. Inscrição Estadual: 

062.392.867.0033 

1.10. Inscrição Municipal: 

312.694/001-5 

1.11. Superintendente – Demandante: 

Eduarda Gonçalves Lopes  

1.12. Matrícula:  

3493X 

1.13. Gerente - Demandante: 1.14. Matrícula: 

1.15. Responsável pela elaboração do Termo: 

Eduarda Gonçalves Lopes 

1.16. Matrícula:  

3493X 

 

2. OBJETO 

Inscrição no 2º Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas, 

disponibilizado pelo Instituto Negócios Públicos, na modalidade presencial, no período de 08 

a 10/11/2022, com carga horária de 24 horas, realizado no período da manhã, das 08h30 

às 12h30 e à tarde, das 14h às 18h, para 01 (um) empregado da Superintendência de 

Controle Interno - SCP. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

Com a modernização da gestão, o Controle Interno vai assumindo cada vez mais 

protagonismo na esfera pública. Em matéria de contratações públicas, está cada vez mais 

presente, seja no papel de orientador da gestão, seja atuando no combate à corrupção. 

Mudanças ocorrem a todo instante, na legislação, na jurisprudência dos órgãos externos, 

nas boas práticas percebidas nas organizações, bem como na própria estrutura interna da 

Administração, dessa forma, os agentes públicos que atuam no controle interno da 

empresa, precisam estar atualizados com o que vem acontecendo na gestão pública, a fim 

de evitar aplicação desvirtuada ou comprometimento da eficácia processual.  

O Seminário será uma oportunidade de se ter acesso a um conhecimento atualizado sobre a 

temática e propiciar a necessária segurança para a devida instrução processual de acordo 

com o ordenamento jurídico vigente e com supedâneo na jurisprudência atual, considerando 

que os temas que serão tratados, foram embasados na Nova Lei de Licitações 14.133/21. 
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4. VALOR DE REFERÊNCIA OU ORÇAMENTO ESTIMADO 

O valor de inscrição para um funcionário será de R$ 3.585,00 (três mil, quinhentos e oitenta 

e cinco reais), já aplicado o desconto de R$400,00 (quatrocentos reais) ofertado pela 

contratada. 

O valor apresentado na proposta inclui: 

a) Fornecimento do Livro impresso “Livro Legislação - Licitações e Contratos 

Administrativos” 

b) Fornecimento de apostila impressa com conteúdo exclusivo do evento 

c) Fornecimento 03 almoços e 06 coffee breaks. 

d)Fornecer Certificado com carga horária de 24 horas através da plataforma: 

www.npevents.com.br 

 

5. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

         Não se aplica. 

 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

0604.1100.19.122.085.2900.0001.339039.54.00.00.100 

 

7. ESPECIFICAÇÕES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO OU DO FORNECIMENTO 

Inscrição no 2º Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas, 

disponibilizado pelo Instituto Negócios Públicos, na modalidade presencial, conforme 

cronograma abaixo: 

 

TERÇA-FEIRA - 08/11 

08h00 Abertura e recepção 

Rudimar Reis (Presidente Grupo Negócios Públicos) 

08h30 Implantação de Sistema de Auditoria Interna: o case do Poder Judiciário 

Marcus Alcântara (Servidor Público Federal) 

10h00 às 10h30 Intervalo 

10h30 O caráter normativo das consultas aos Tribunais de Contas 

Christianne Stroppa (Doutora e Mestra em Direito Administrativo) 

12h30 às 14h00 Almoço 

14h00 Atuação do Controle Interno, Auditoria Interna e Assessoria Jurídica na Lei 

14.133/2021 

Marcus Alcântara (Servidor Público Federal) 

16h00 às 16h30 Intervalo 

16h30 Relacionamento Controle Interno e Controle Externo 

Christianne Stroppa (Doutora e Mestra em Direito Administrativo) 

http://www.npevents.com.br/
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18h00 Encerramento 

  

QUARTA-FEIRA - 09/11 

08h30 A exigência de Compliance nas contratações públicas 

Rodrigo Pironti (Doutor e Mestre em Direito Econômico) 

10h00 às 10h30 Intervalo 

10h30 O papel do Controle Interno na implementação da Governança das contratações 

Paulo Alves (Servidor do Superior Tribunal de Justiça) 

12h30 às 14h00 Almoço 

14h00 Gestão de riscos contratuais e o papel do controle interno 

Rodrigo Pironti (Doutor e Mestre em Direito Econômico) 

16h00 às 16h30 Intervalo 

16h30 Talk show do Controle 

18h00 Encerramento 

  

QUINTA-FEIRA - 10/11 

08h30 Atuação do controle interno no processo de pagamento de despesas. Quais os 

procedimentos a serem adotados de acordo com a Lei 14.133/2021? 

Luciano Reis (Doutor em Direito Econômico e Direito Administrativo) 

10h00 às 10h30 Intervalo 

10h30 A avaliação dos Sistemas de Controle Interno sob a ótica da prevenção à corrupção 

Daiesse Jaala (Auditora na Tribunal de Contas do Município de São Paulo) 

12h30 às 14h00 Almoço 

14h00 Compras públicas inovadoras e o papel do controle interno 

Luciano Reis (Doutor em Direito Econômico e Direito Administrativo) 

16h00 às 16h30 Intervalo 

16h30 Environmental, Social and Governance (ESG) e a relação com o Controle nas 

contratações públicas 

Daiesse Jaala (Auditora na Tribunal de Contas do Município de São Paulo) 

18h00 Encerramento 

 

7.1. PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO 

O Seminário será realizado no período de 08 a 10/11/2022, com carga horária de 24 horas, 

realizado no período da manhã, das 08h30 às 12h30 e à tarde, das 14h às 18h.  

 

7.2. LOCAL DE ENTREGA OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

O Seminário será presencial, a ser realizado no Radisson Hotel Curitiba, localizado na 

avenida Sete de Setembro, nº 5190, bairro Batel, CEP.: 80.240-000, Curitiba/PR. 
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7.3. CONDIÇÕES E FORMA DE RECEBIMENTO 

O objeto de que trata este Termo de Referência será recebido: 

a) Provisoriamente, com a confirmação da inscrição. 

b) Definitivamente, após o Seminário e consequente comprovação via certificado. 

 

8. FORMAS DE PAGAMENTO 

8.1 O pagamento será realizado em parcela única no valor de R$ 3.585,00 (três mil, 

quinhentos e oitenta e cinco reais) referente à uma inscrição, em nome de: Instituto 

Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública Ltda, CNPJ: 

10.498.974/0002-81 no Banco do Brasil, Agência 1622-5, Conta Corrente:20504-4 em até 

30 dias corridos contados após a realização do treinamento. 

8.2 A nota fiscal deverá englobar todos os custos, inclusive tributos. 

8.3 O pagamento à CONTRATADA será realizado por meio de depósito bancário na conta 

acima que deverá vir indicada na nota fiscal. 

8.4 Se o documento de cobrança apresentar incorreções, ele será devolvido à CONTRATADA 

e a contagem do prazo para o pagamento previsto no caput reiniciará a partir da data da 

reapresentação do documento corrigido e certificado pelo Fiscal. 

8.5 Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos, quando 

couber, à retenção na fonte dos tributos previstos em lei. 

8.6 No caso de haver retenção, a CONTRATADA discriminará individualmente na Nota Fiscal, 

o percentual e o valor do(s) tributo(s) a ser(em) retido(s). 

8.7 A CONTRATADA deverá observar, quando da emissão da Nota Fiscal, a natureza do 

objeto e as tributações inerentes a ele. 

 

9. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

Além das responsabilidades constantes neste termo de referência, Regulamento de 

Licitações e Contratos da Prodabel e na legislação vigente, compete à CONTRATADA: 

9.1 Confirmar a inscrição no referido Seminário;  

9.2 Comunicar com antecedência qualquer alteração no local ou cronograma de realização 

do Seminário; 

9.3 Realizar o Seminário conforme a carga horária, palestrantes e conteúdo programado. 

9.4 Fornecer Livro impresso “Livro Legislação - Licitações e Contratos Administrativos”, e 

apostila impressa com conteúdo exclusivo do evento. 

9.5 Fornecer 03 almoços e 06 coffee breaks. 

9.6 Fornecer Certificado com carga horária de 24 horas através da plataforma: 

www.npevents.com.br; 

http://www.npevents.com.br/
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9.7 Comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com a 

PRODABEL, bem como a eventual perda dos pressupostos para a participação de licitação, 

nos termos da Lei 13.303/2016; 

9.8 Cumprir as obrigações dentro dos prazos assinalados; 

9.9 Responder pela qualidade e execução do objeto, observando as normas éticas e técnicas 

aplicáveis; 

9.10 Apresentar as informações solicitadas e os documentos comprobatórios do adequado 

cumprimento das obrigações; 

9.11 Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pela 

CONTRATANTE, relacionados ao objeto; 

9.12 Permitir que empregado designado pela CONTRATANTE para participação do seminário 

tenha acesso a todo conteúdo disponibilizado. 

 

10. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

Além das responsabilidades constantes neste termo de referência e na legislação vigente, 

compete à CONTRATANTE: 

10.1 Realizar o pagamento da inscrição; 

10.2 Participar do Seminário, nos 3 dias disponibilizados; 

10.3 Obter certificado de participação.  

10.4 Notificar a CONTRATADA, por escrito, fixando-lhe prazo para sanar as ocorrências 

relativas ao objeto, sob pena de aplicação das penalidades previstas em contrato; 

10.5 Proporcionar à CONTRATADA o acesso às informações e aos documentos necessários 

ao desenvolvimento dos serviços. 

 

11. CONDIÇÕES DE GARANTIA/ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO 

Não se aplica. 

 

12. DOS IMPEDIMENTOS 

12.1 São impedidas de participar de licitações e de serem contratadas pela Prodabel as 

pessoas físicas ou jurídicas, que tenham sofrido a penalidade de suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar, prevista no inciso III do artigo 87 da 

Lei n. 8.666/1993, desde que aplicada pela Administração Pública Municipal; 

12.2 São impedidas de participar de licitações e de serem contratadas pela Prodabel as 

pessoas, físicas ou jurídicas, que tenham sofrido a penalidade de impedimento de licitar e 

contratar, prevista no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, aplicada por qualquer órgão ou 

entidade integrante da Administração Pública direta e indireta de qualquer esfera 

governamental, enquanto perdurar a sanção, nos termos do Decreto Municipal nº 

18.096/2022.  
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12.3 São impedidas de participar de licitações e serem contratadas pela Prodabel as 

pessoas, físicas ou jurídicas, que tenham sofrido a penalidade de declaração de 

inidoneidade, prevista no inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/1993, aplicada por qualquer 

órgão ou entidade integrante da Administração Pública, direta e indireta de qualquer esfera 

governamental, enquanto perdurar a sanção, nos termos do Decreto Municipal nº 

18.096/2022. 

12.4 São impedidas de participar de licitações e serem contratadas as pessoas físicas ou 

jurídicas que tenham sofrido a penalidade de proibição de contratar com o Poder Público 

prevista nos incisos do artigo 12 da Lei nº 8.429/1992. 

12.5 São impedidas de participar de licitações e de serem contratadas as pessoas, físicas ou 

jurídicas, referidas nos artigos 38 e 44 da Lei n. 13.303/2016.  

12.6 Os impedimentos referidos neste item devem ser verificados perante o Cadastro 

Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), Cadastro Nacional de Empresas 

Punidas (CNEP), ambos mantidos pelo Executivo Federal, e perante o Sistema Único de 

Cadastro de Fornecedores (SUCAF) e outros sistemas cadastrais pertinentes que sejam 

desenvolvidos e estejam à disposição para consulta, conforme o caso, de acordo com o 

Decreto Municipal nº 16.954/2018. 

 

13. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

13.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

13.1.1 Quanto à habilitação jurídica, será exigida da proponente, a apresentação dos 

seguintes documentos:  

13.1.1.1 ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no 

Registro Público de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme 

a respectiva natureza; 

13.1.1.2 documento de eleição dos administradores, procuração ou ata de assembleia que 

outorgou poderes aos representantes, em caso dessa atribuição e dos dados pessoais dos 

representantes não constarem no estatuto ou contrato social; 

13.1.1.3 inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato 

formal de designação de diretoria em exercício. 

 

13.2 REGULARIDADE FISCAL 

13.2.1 Quanto à regularidade fiscal, será exigida da proponente, a apresentação dos 

seguintes documentos:  

13.2.1.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda – CNPJ;  
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13.2.1.2 prova de regularidade perante a Seguridade Social - INSS, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União; 

13.2.1.3 certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS; 

13.2.1.4 prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede do licitante, ou outra equivalente; 

13.2.1.5 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;  

13.2.2 Para efeito da comprovação da regularidade fiscal, será admitida a apresentação do 

Certificado de Registro Cadastral – CRC e Relatório “Situação do Fornecedor”, ambos 

emitidos pelo SUCAF, na forma estabelecida pelo Decreto Municipal 11.245/2003; 

13.2.3 A regularidade da situação do fornecedor no SUCAF poderá ser confirmada por meio 

de consulta online ao Sistema; 

13.2.4 Caso a proponente não esteja habilitada na(s) linha(s) de fornecimento 

compatível(veis) com o(s) objeto(s) licitado(s), deverá anexar, o Estatuto ou Contrato social 

em vigor acompanhado da(s) última(s) alteração(ões) ou a última alteração consolidada, 

para análise do objeto social quanto à compatibilidade em relação ao(s) objeto(s) 

licitado(s);  

13.2.5 A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação 

das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativa; 

13.2.6 Nos termos do Decreto Municipal nº 10.710/2001, nos ajustes firmados pela 

PRODABEL, que tenham caráter eventual, ou nos casos em que haja necessidade de 

tratamento diferenciado, poderá a Secretaria de Administração e Logística – SUALOG, 

dispensar a inscrição do contratado no sistema informatizado de cadastro de fornecedores, 

sem prejuízo da apresentação da documentação mínima exigível para contratação com a 

administração pública, nos termos da legislação vigente. 

 

13.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

13.3.1 A proponente deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por 

pessoa(s) jurídica(s), de direito público ou privado que comprove a prestação dos serviços 

de forma satisfatória, e de natureza pertinente e compatível em características, quantidades 

e prazos com objeto deste termo de referência. 

 

13.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
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13.4.1 A qualificação econômico-financeira da proponente será comprovada, por meio de 

Capital Social correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da presente 

contratação. 

 

14. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

14.1 Além das condições constantes neste termo, deverão constar na proposta comercial, 

no mínimo, as seguintes informações: 

14.1.1 Dados do fornecedor: razão social, n° do CNPJ, endereço, telefone, e-mail, e outros 

meios de comunicação da licitante; 

14.1.2 Dados bancários: banco, agência, conta corrente;  

14.1.3 Nome, carteira de identidade e CPF dos responsáveis pela assinatura do instrumento 

contratual, acompanhado de instrumento de procuração, se for o caso; 

14.1.4 Dados do processo: modalidade e número do processo; 

14.1.5 Dados do objeto: descrição clara, detalhada e completa do objeto; 

14.1.6 Dados do preço, conforme estabelecido no site da CONTRATADA, em moeda 

nacional, discriminando o valor do curso, em algarismo e por extenso para cada lote, com 

02 (duas) casas decimais após a vírgula; 

14.1.7 Condições e prazos de pagamento, conforme disposto neste termo de referência e 

seus Anexos; 

14.2 A empresa deverá apresentar ainda as seguintes declarações: 

14.2.1 de inexistência de fatos impeditivos para participação, inclusive as dispostas na no 

item 12 do presente termo de referência; 

14.2.2 de que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o 

Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública; 

14.2.3 de que não há, em suas instalações, a realização de trabalho forçado ou degradante, 

noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de 

qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 (quatorze) anos, na forma da lei; 

14.2.4 de que cumpre plenamente os requisitos legais para a qualificação como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, se for o 

caso; 

14.2.5 de que a empresa não tem como sócio(s) servidor (es) ocupante de cargo 

efetivo/comissionado ou Titulares de empresa pública de qualquer esfera governamental; 

14.2.6 de independência das propostas;  

14.2.7 de que a empresa está ciente de que concorda com as condições contidas no termo 

de referência e seus Anexos;  

14.2.8 de que atende aos requisitos de habilitação deste termo; 
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14.2.9 de que, para a execução do contrato, cumpre todos os requisitos previstos na 

legislação pertinente ao objeto, inclusive quanto ao Marco Civil da Internet, Lei Federal nº 

12.965/2014; 

14.3. As declarações mencionadas nos itens anteriores poderão ser apresentadas em 

documento único. 

 

15. VISITA TÉCNICA 

A visita técnica será dispensada para a contratação do objeto do presente termo de 

referência, pela natureza dos serviços, considerando que a mesma é dispensável para 

conhecimento das condições de execução do objeto. 

 

16. MATRIZ DE RISCO 

Conforme artigo 34 do Regulamento de Licitações e Contratos da Prodabel, a matriz de risco 

não é obrigatória para todas as contratações, sendo exigida nas contratações de obras e 

serviços de engenharia e naquelas cujo objeto seja de grande complexidade, não sendo, 

portanto, o caso da presente contratação. 

 

17. AMOSTRAS 

Não se aplica pela própria natureza do objeto. 

 

18. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

18.1 O instrumento contratual terá a vigência de 60 (sessenta dias) dias, contados da data 

da sua assinatura. 

18.2 A CONTRATADA deverá encaminhar a comprovação da inscrição em até 2 dias corridos 

após o envio do empenho devidamente assinado pela CONTRATANTE. 

 

19. REAJUSTE 

Não se aplica pela própria natureza do objeto. 

 

20. GARANTIA CONTRATUAL 

20.1 O artigo 70 da Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016 estabelece que “poderá 

ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras”. 

20.2 Sabe-se que a garantia de que trata a Lei tem por finalidade assegurar a plena 

execução contratual, resguardando o erário de eventuais inadimplências e garantindo a 

cobertura de multas previstas nos casos em que a CONTRATADA deixe de cumprir no todo 

ou em parte, o objeto contratual. 
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20.3 Contudo, ao estabelecer que “poderá ser exigida prestação de garantia” o legislador a 

torna facultativa, cabendo à autoridade competente avaliar a conveniência e oportunidade 

de sua exigência de acordo com cada objeto contratual. 

20.4 Este termo de referência tem por objeto a inscrição em seminário, conforme 

especificações ora descritas. A CONTRATADA será responsável pelo seminário e entrega dos 

itens previstos na proposta, que serão verificados aceitos pela CONTRATANTE sendo o 

pagamento realizado após o adimplemento da obrigação.  

20.5 Diante do exposto, entende-se que pela natureza do objeto pretendido e por ser uma 

despesa de rápida execução e pagamento, sem obrigação futura e com quitação somente 

após a conclusão das obrigações da CONTRATADA, fica dispensada a apresentação de 

garantia contratual. 

  

21. SANÇÕES APLICÁVEIS 

No caso de inadimplemento contratual serão aplicadas as sanções previstas nas Leis 

Federais nº 13.303/2016, Decreto Municipal nº 18.096/2022, 16.954/2018, além do 

Regulamento de Licitações e Contratos da Prodabel e do Código de Defesa do Consumidor. 

 

22. CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DA PRODABEL 

As partes se obrigam a respeitar e cumprir e fazer cumprir os princípios e regras do Código 

de Conduta e Integridade da Prodabel, disponível em:  

https://prefeitura.pbh.gov.br/prodabel/transparencia/programa-de-integridade. 

 

23. DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 

Não se aplica pela própria natureza do objeto. 

 

24. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

24.1 Não poderá haver subcontratação para o objeto; 

24.2 A forma de fornecimento do objeto deste termo de referência será integral; 

24.3 Não poderá haver cessão do instrumento contratual. 

24.4 A CONTRATADA fica ciente de que ocorrerá a publicação dos dados pessoais como 

nome completo e CPF de seu sócio representante nos instrumentos jurídicos celebrados, 

que serão publicados em portal de transparência com acesso livre, para fins de 

cumprimento da Lei de Acesso à Informação.” 

25. ANEXOS 

25.1 Nota Técnica I - Justificativa da escolha do 2º Seminário Nacional de Controle Interno 

nas Contratações Públicas, disponibilizado pelo Instituto Negócios Públicos. 

 

 

https://prefeitura.pbh.gov.br/prodabel/transparencia/programa-de-integridade
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Belo Horizonte, 29 de setembro de 2022. 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do responsável pela elaboração do Termo de Referência 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura da Superintendência da área solicitante 

 

 

 

NOTA TÉCNICA I - JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO 2º SEMINÁRIO NACIONAL DE 

CONTROLE INTERNO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, DISPONIBILIZADO PELO 

INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS 

 

O Seminário que será contratado propõe treinamento sobre assuntos atuais e palpitantes 

que afetam diretamente o papel do Controle Interno nas contratações públicas. A atividade 

desenvolvida no âmbito do Controle Interno é alvo de intensos debates entre especialistas na 

matéria. Os temas são bem diversos, como o posicionamento do Controle Interno no curso do 

processo de contratações, seu papel na orientação à gestão, sua atuação em demandas 

judicializadas, bem como o enfrentamento dos novos desafios da Administração Pública, a 

exemplo dos programas de integridade e no contexto da inovação.  

Nessa conjuntura, o 2º Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas 

reúne especialistas no tema, profissionais com experiência em controle interno na Administração 

Pública e se apresenta como um fórum adequado para a discussão sobre assuntos atuais que 

afetam diretamente o papel do Controle Interno nas contratações públicas, tendo em vista a 

abordagem de temas como integridade, governança, compliance, auditoria interna, compras 

inovadoras, gestão de riscos, LGPD, posicionamento da unidade de controle interno e outras.  

O Seminário contempla várias temáticas importantes em torno de diversos momentos 

processuais, permitindo aos participantes um conhecimento sólido e indispensável para 

sua atuação. 

Ademais, o Grupo Negócios Públicos, responsável pela organização do Seminário, está há 

mais de 20 anos atuando na realização de eventos, treinamentos e soluções na área de 

Licitações e Contratos. É reconhecido no mercado como um dos principais parceiros da 

Administração Pública, pois produz conhecimento de alta qualidade e entrega soluções concretas 

e eficientes para o dia a dia dos agentes. Realiza os maiores eventos do Brasil, com mais de 

20.000 agentes públicos capacitados. Todos os eventos prezam pela inovação e proporcionam 
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um ciclo de capacitação contínua aos agentes públicos, com uma metodologia própria que 

possibilita um maior aproveitamento. 

Destarte, salienta-se que o evento pode proporcionar a ampliação da rede de contatos, 

promovendo o intercâmbio de experiências e agregando novos conhecimentos. 

 

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2022. 

     

Eduarda Gonçalves Lopes 

Superintendente de Controle Interno - SCP-PB 

 

 

 

Thiago Souza Dutra 

Diretor de Administração e Finanças - DAF-PB 


