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Soluções completas, 

inovadoras e de 

excelência para 

a Administração 

Pública obter 

melhores resultados

BEM-VINDO 
AO NTC 
EDUCAÇÃO

EXCELÊNCIA 
PEDAGÓGICA E 
PROGRAMÁTICA

O sucesso na implantação de um empreendimento não depende apenas de um 
bom projeto ou de uma licitação bem sucedida, mas também de uma eficiente 
fiscalização e gestão contratual.  
Cada obra representa um produto único: o solo é específico; o projeto é exclusi-
vo; a mão de obra tem produtividade distinta; a logística do canteiro de obras é 
diferenciada; e as condições de execução dependem de cada especificação téc-
nica. Tais particularidades devem ser antevistas desde o início do planejamento 
do empreendimento. 
Porém, a maior parte dos problemas nas contratações de obras públicas cos-
tuma ser percebida somente na fase contratual, demandando atuação imediata 
de todos agentes envolvidos no processo para mitigar impactos significativos na 
qualidade, no custo ou no prazo de execução dos empreendimentos.  
É nesse momento que a administração deve acompanhar rigorosamente a exe-
cução do objeto contratado, sem qualquer desvio em relação às especificações, 
aos prazos, à forma de pagamento e, enfim, a todas as condições previamente 
estabelecidas no instrumento convocatório e no contrato. 
Foi por isso que o legislador estipulou na Lei de Licitações e Contratos que a 
execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um represen-
tante da Administração especialmente designado para essa relevante atribuição. 
Portanto, para auxiliar todos os agentes que participam do processo de con-
tratação e fiscalização de obras públicas, o presente treinamento foi concebido 
com enfoque predominantemente prático, repleto de estudos de caso, para de-
monstrar o passo a passo na atuação do fiscal. 
O presente curso também apresentará as boas práticas observadas em matéria 
de gestão e fiscalização contratual, abordando diversas questões polêmicas so-
bre o tema, bem com muitas outras dúvidas rotineiras na administração pública 
em relação à gestão e fiscalização dos contratos administrativos, com funda-
mento na mais recente jurisprudência do TCU e do Poder Judiciário. 
Finalmente, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos aprovada pelo 
Congresso Nacional estipulou regra de transição prevendo que os contratos as-
sinados antes da entrada em vigor desta Lei continuarão a ser regidos de acordo 
com as regras previstas na legislação licitatória revogada. Além disso, os órgãos 
terão um prazo de até 2 anos em que poderão optar pela nova lei ou pela lei 
8.666/1993. 
Inobstante o exposto, pretende-se neste treinamento apresentar aos participan-
tes novidades e impactos na nova Lei de Licitações na fiscalização de contratos.

SOBRE O
EVENTO



3Instituto NTC www.institutontc.com.br

APRESENTAÇÃO:

Em 01 de abril de 2021, após muitos anos de 

tramitação no Congresso Nacional, foi publicada 

a Lei n 14.133/21, a nova Lei Geral de Licitações.

A Lei é muito boa e contém inúmeras normas que 

podem contribuir muito para a excelência das 

contratações públicas.

Contudo, como toda lei nova, traz com as 

novidades os desafios da interpretação e da 

aplicação de seus dispositivos.

Estes desafios podem ser melhor enfrentados por 

meio do aperfeiçoamento pleno, possibilitando 

que a aplicação da lei seja feita sem o risco de 

cometer erros grosseiros, que podem levar à 

responsabilização pessoal e ao insucesso do 

dever de atender os interesses da coletividade.

Com o objetivo de contribuir para a formação e o 

aperfeiçoamento dos agentes públicos sobre os 

aspectos relevantes da nova lei, a NTC programou, 

de modo muito especial e criterioso,um curso 

que, de modo objetivo e prático, responderá 100 

questões relevantes e indispensáveis para a sua 

adequada compreensão e correta aplicação.
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PÚBLICO ALVO 

DESTAQUES

Pregoeiros e membros de equipes de apoio, membros de 
comissões de licitação, assessores e procuradores jurídicos, 
gestores de contratos, profissionais do departamento de 
compras, finanças, orçamento, planejamento, administração, 
contratos e de controle interno.

 1 Inovações no planejamento da licitação

 2 Inovações na duração e prorrogação dos contratos

 3 Inovações no sistema de registro de preços

 4 Inovações nas contratações diretas

 5 Inovações na fase externa da licitação

 6 Inovação na formalização e execução dos contratos

 7 Inovações no controle das contratações

 8 Inovações nas contratações de obras

 9 Inovações nas sanções que podem ser aplicadas por infra-

ção legal ou contratual

O curso tem como objetivo ofertar aos participantes respos-
tas completas e suficientes sobre 100 questões fundamentais 
sobre a nova lei de licitações.

OBJETIVO
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Porque foi publicada uma nova lei de licitações;

Porque a lei contém inúmeras novidades norma-

tivas;

Porque tratar de lei nova é complexo e demanda 

aprofundamento e aperfeiçoamento técnico;

Porque você não quer errar na aplicação das no-

vas normas sobre licitações e contratos;

Porque importantes temas serão abordados por 

profissionais de elevada e notória capacidade 

técnica;

Porque você será preparado adotar decisões sus-

tentáveis perante os órgãos de controle, evitando 

a responsabilização pessoal por erros no proces-

so da contratação pública;

Em função da inviabilidade de realização de cursos presenciais neste 
período de pandemia do coronavirus, o curso se dará à distância, via 
plataforma WebinarJam.

POR QUE 
PARTICIPAR?

Porque vai evitar prejuízos para o interesse pú-

blico;

Porque terá contato com temas contemporâneos 

e polêmicos na área de contratações públicas;

Porque você irá participar de um evento diferen-

ciado, deexcelência em relação a instrutores, con-

teúdo e metodologia aplicada, e com a marca de 

qualidade de quem já capacitou mais de 15.000 

(quinze mil) agentes públicos.

FORMATO
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Plataforma segura e escalável 
Alcance de até 5000 participantes e 6 palestrantes simultaneamente em um único 
evento. 

Alta definição 
Tudo o que você precisa é de uma conexão estável à Internet e terá 30 FPS, trans-
missão de vídeo e áudio de alta qualidade independente do dispositivo: desktop, 
laptop, tablet ou telefone. 

Fácil e Acessível 
Nenhum download é necessário para acessar a sala do evento. 
 
Interação ao vivo com participantes 
Converse e execute perguntas e respostas em tempo real e até tenha um apresen-
tador da plateia! 

Baixo investimento
Conte com preços que fazem sentido para sua organização. 

Excelência Docente e Programática 
Renomados instrutores do país para elaborar os melhores e mais dinâmicos even-
tos online do mercados

ENTENDA PORQUE O EVENTON NTC
TEM A TECNOLOGIA E OS RECURSOS MAIS PODEROSOS PARA 
MELHOR EXPERIÊNCIA DE APRENDIZADO ON-LINE  
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Ministro do Tribunal de Contas da 
União – TCU desde 2001, onde 
ingressou no cargo de Ministro-
Substituto em 1998 por meio de 
concurso público de provas e 
títulos. Foi Presidente do TCU nos 
anos de 2011 e 2012. Mestre em 
Direito e Estado pela Universidade 
de Brasília. Ministrou cursos na 
Escola da Magistratura do Distrito 
Federal e Territórios, Escola da 
Magistratura do Trabalho, Escola 
Superior do Ministério Público 
do Distrito Federal e Territórios, 
Instituto Superior de Brasília - IESB, 
Centro Universitário de Brasília 
- UniCeub, Instituto Serzedello 
Corrêa, entre outros. Formado em 
Engenharia Elétrica pelo Instituto 
Militar de Engenharia - IME e 
em Direito pela Universidade de 
Brasília.

Advogado da União. Palestrante. 
Professor. Doutorando em Direito 
pela UFPE.  Mestre em Direito 
Econômico pela UFPB. Pós-
graduado em Direito tributário 
(IDP). Pós-graduado em Ciências 
Jurídicas (UNP). Coordenador da 
pós-graduação em Licitações e 
contratos, da Faculdade Baiana de 
Direito. Coordenador (junto com 
o Prof. Jacoby Fernandes e o Prof. 
Murilo Jacoby) da pós-graduação 
em Licitações e contratos, da 
Faculdade CERS. Membro da 
Câmara Nacional de Licitações e 
Contratos da Consultoria Geral da 
União (AGU). 

Engenheiro civil. Bacharel em Direito. Pós–
graduado em Administração de Empresas e 
em Auditoria de Obras Públicas. Professor 
e palestrante nas áreas de obras públicas 
e meio ambiente.Servidor do TCU, tendo 
desempenhado funções de direção por 18 anos. 
Atuou como titular da Secretaria de Fiscalização 
de Obras e Patrimônio da União (Secob), da 
Secretaria de Planejamento e Gestão, da 7a 
Secretaria de Controle Externo e da Assessoria 
Parlamentar do TCU. Foi coordenador, no 
âmbito do TCU, de grupos responsáveis pela 
elaboração do Manual de tomada e prestação 
de contas anuais, do Manual de tomada de 
contas especial, e de Metodologia para apuração 
de sobrepreço em obras públicas. 

Procurador do Estado do 
Paraná. Mestre e Doutor em 
Direito Administrativo pela 
UFPR. Professor de Direito 
Administrativo da UniCuritiba. 
Coordenador e Professor do Curso 
de Especialização em Licitações 
e Contratos Administrativos da 
UNIBRASIL. Professor de Licitações 
e Contratos Administrativos do 
Curso de Especialização em Direito 
Administrativo da UniCuritiba e 
de outras instituições de ensino 
superior. Autor de diversos artigos 
sobre licitações e contratos 
administrativos.

Advogado e Administrador de Empresas; atua 
nacionalmente como consultor e assessor 
nas áreas de licitação pública, redação de 
editais, projetos básicos, termos de referência 
e contratos administrativos, gerenciamento, 
fiscalização e auditoria de contratos, 
planejamento e avaliação de processos 
terceirizados e quarteirizados, redução e 
prevenção de passivo trabalhista. Diretor da 
AUGURE Desenvolvimento Empresarial Ltda. 
Diretor do Núcleo de Licitações e Contratos 
Administrativos do Instituto Nacional de Gestão 
Pública – INGEP. 

Diretor da Central de Compras da 
Câmara dos Deputados. Gerente 
da área temática de Licitações 
Sustentáveis, na Câmara dos 
Deputados. Mestre e Doutor em 
Administração pela Universidade de 
Brasília – UNB. Pós-graduado em 
Gestão de Materiais e Patrimônio. 
Colaborador junto à Escola Nacional 
de Administração Pública (ENAP), 
responsável pela reestruturação 
do curso de Gestão de Materiais 
e Patrimônio oferecido por aquela 
Instituição. Palestrante da Escola 
Nacional de Administração Pública 
(ENAP), desde 2013. Docente em 
cursos de Pós-Graduação no Instituto 
de Gestão, Economia e Políticas 
Públicas. Pesquisador, vinculado 
à Universidade de Brasília, nas 
temáticas inovação, cultura, práticas 
sociais e desempenho. Ex-oficial da 
Marinha do Brasil.

Graduada em em Direito pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (1993) e mestre em 
Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(1997), é Assessora Técnica Especializada da 
Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 
professora do Centro Universitário UNA, sócia da 
Qualificare Consultoria, Assessoria,Treinamento 
Ltda. A professora Tatiana também é Diretora do 
Instituto Mineiro de Direito Administrativo – IMDA. 
Com ampla experiência na área de Direito,  ênfase 
em Direito Administrativo, atua como palestrante 
e consultora principalmente nos seguintes temas: 
licitação, servidor público, direito administrativo e 
processo administrativo.

CLAUDIO SARIAN
ALTOUNIAN

PALESTRANTES

BENJAMIN 
ZYMLER

ANACLETO 
ABDUCH

RONNY
CHARLES

GUSTAVO 
CAUDURO HERMES

RENATO 
FENILI

TATIANA
CAMARÃO



Instituto NTC 8www.institutontc.com.br

PROGRAMAÇÃO

20 questões relevantes e fundamentais sobre a aplicação 
da Lei e sobre o planejamento das licitações
Instrutor: Ronny Charles

1. A nova Lei já pode ser aplicada? Ou sua aplicação depende da criação do Portal 
Nacional de Contratações Públicas?
2. Os Estados e Municípios podem editar leis próprias de licitações e contratos? 
Quais os limites?
3. Quais espécies de contratação não se subordinam ao regime da Lei?
4. Quando serão revogadas as Leis n 8666/93 e n 10.520/02?
5. As Leis n 8666/93, n 10.520/02 e n 14.133/21 podem ser aplicadas de modo com-
binado? Até quando se pode utilizar as leis que serão revogadas? Qual lei escolher 
para licitar?
6. Quais as novidades em relação ao tratamento diferenciado para ME e EPP? Estas 
inovações são constitucionais?
7. Quais os princípios e objetivos devem ser observados para a aplicação da Lei?
8. Quem são os responsáveis pelo processamento e pelas decisões no processo 
licitatório?
9. Quais as etapas do processo da licitação com base na nova lei? Qual o conteúdo 
de cada uma destas etapas?
10. Quais as implicações práticas da denominada “inversão de fases” do processo 
licitatório?
9. Qual o significado jurídico da expressão “a fase preparatória é caracterizada pelo 
planejamento”? Quais as consequências jurídicas da fixação de um dever de planeja-
mento?
10. O que é o plano anual de contratações? A sua elaboração é obrigatória?
11. Quais medidas de governança e de gestão de riscos devem ser implementadas 
pelos órgãos ou entidades de acordo com a norma do art. 11, parágrafo único?
12. Quais as novidades em relação ao parecer jurídico?
13. O que são bens e serviços especiais? O que são bens e serviços comuns?
14. Quais as modalidades de licitação previstas na Lei? O que é diálogo competitivo?
15. Quais os critérios de julgamento previstos na Lei?
16. Quais os modos de disputa previstos na Lei?
17. O orçamento estimativo deve ser sigiloso?
18. Como pode ser realizada a prospecção de mercado para a configuração da licita-
ção?
19. Devem ser definidos requisitos de sustentabilidadeambiental?
20. O que é matriz de riscos? Quando deve ser elaborada?

DAS 14H ÀS 18H

25 DE OUTUBRO
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20 questões relevantes e fundamentais sobre 
o planejamento das licitações
Instrutora: Tatiana Camarão

1. Quais as etapas da fase preparatória?
2. O que deve ser considerado no planejamento da contratação?
3. Qual o conteúdo do estudo técnico preliminar?
4. A elaboração do estudo técnico preliminar é obrigatória em todas as licitações?
5. Qual o conteúdo do termo de referência?
6. Como elaborar orçamento estimativo de compras eserviços?
7. A Administração Pública pode adquirir produtos de luxo? Quais os limites de quali-
dade do objeto?
8. Quais são e como definir os requisitos de habilitaçãona licitação?
9. O edital pode prever a utilização de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias 
primas existentes no local da execução do contrato, como medida de fomento?
10. Qual o conteúdo do edital?
11. Qual a forma de publicidade do edital? Quais os prazos de publicidade?
12. O planejamento das compras deve considerar a expectativa de consumo anual. 
Como fazer isto?
13. Quais os efeitos práticos dos princípios da padronização e do parcelamento quan-
do da contratação de bens e serviços?
14. Pode haver indicação de marca?
15. Pode haver a exclusão de marca na licitação?
16. Como pode se dar a prova de qualidade de produto?
17. Pode ser exigido o cumprimento de normas da ABNT?
18. Pode ser contratada mais de uma empresa para executar o mesmo serviço?
19. A Administração Pública deverá adotar modelos padronizados de edital, TR, e 
contrato? Em que situações?
20. O que é o catálogo eletrônico de padronização?

DAS 14H ÀS 18H

26 DE OUTUBRO
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20 questões relevantes e fundamentais sobre contratos
administrativos
Instrutor: José Anacleto Abduch Santos

1. Qual o regime jurídico dos contratos de acordo com a nova Lei?
2. Como devem ser formalizados os contratos administrativos?
3. Podem ser realizados contratos verbais? Em quesituações?
4. Pode haver sigilo na contratação pública?
5. Como devem ser formalizados os contratos relativos a direitos reais sobre imóveis?
6. Quais as novas cláusulas necessárias para os contratos?
7. O contrato deve prever período antecedente à expedição de ordem de serviço 
para verificação de pendências? Quando?
8. Como deve ser previsto o reajustamento, em sentido estrito, dos contratos?
9. Como deve ser prevista a repactuação dos contratos?
10. Qual o prazo para a resposta a pedido de repactuação?
11. Como deve se dar a publicidade dos contratos?
12. Quais garantias podem ser exigidas?
13. Quais as particularidades do seguro garantia?
14. Como realizar a alocação dos riscos contratuais?
15. Qual a duração máxima dos contratos e quais os requisitos para a prorrogação? O 
que é um contrato plurianual?
16. Deve ser exigido do contratado o cumprimento da reserva de cargos para pessoa 
com deficiência ou outra reserva de cargos previstas em Lei?
17. Quais as disposições da Lei sobre responsabilidade subsidiária da Administração 
Pública por encargos trabalhistas docontratado?
18. Quais exigências podem ser feitas em contrato para evitar a responsabilização 
subsidiária por encargos trabalhistasdo contratado?
19. Quais as inovações em relação às sanções por infração contratual ou legal?
20. Quais as inovações em relação ao pagamento devidoao contratado?

DAS 14H ÀS 18H

27 DE OUTUBRO
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20 questões relevantes e fundamentais sobre contratação 
direta e sistema de registro de preços
Instrutor: Gustavo Caduro Hermes e Renato Fenili

 1. Pode haver contratação direta de fornecedor exclusivo? Em que situações?
2. Como demonstrar a exclusividade do fornecedor?
3. Pode ser contratado, sem licitação, profissional do setor artístico?
Quais as cautelas para esta contratação?
4. O que é um empresário exclusivo?
5. O que são serviços técnicos especializados?
5. A relação de serviços técnicos especializados prevista na Lei é exaustiva?
6. O que é e como implementar o credenciamento?
7. Pode haver a contratação direta de locação ou compra de imóveis?
Quais as cautelas para esta contratação?
8. Pode haver a contratação direta de profissional de notória especialização para 
prestação de serviços técnicosespecializados?
9. Para a contratação direta de profissional de notória especialização é necessário 
que o objeto do contrato seja singular?
10. Quando pode haver a contratação direta em razão do valor do contrato? Quais 
os novos valores de contratação direta?
11. Como evitar o fracionamento ilegal da despesa?
12. Quando pode haver a contratação direta por emergência?
13. Quais os requisitos para a formalização da contrataçãodireta?
14. Quando pode ser utilizado o sistema de registro de preços?
15. O edital do registro de preços pode prever preços diferentes?
16. O licitante pode oferecer quantitativo inferior ao máximo previsto no edital?
17. Pode haver licitação para registro de preço de obras?
18. É possível o registro de preços sem indicação do quantitativo total a ser adquiri-
do? Em que situações?
19. Qual o prazo máximo de vigência da ata? Pode serprorrogado?
20. Quais as inovações em relação à adesão (carona)?

DAS 14H ÀS 18H

28 DE OUTUBRO
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20 questões relevantes e fundamentais sobre contratação 
de obras e controle das contratações públicas

Contratação de obras
Instrutor: Cláudio Sarian

1. Qual a diferença entre obra e serviço de engenharia, de acordo com a nova Lei?
2. Quais as cautelas para a elaboração do projeto básico de uma obra?
Quais as providências preliminares à elaboração do instrumento convocatório?
3. Quando utilizar os regimes de contratação integrada e contratação semi-integra-
da? Quando utilizar os demais regimes de execução previstos na Lei?
4. Quando é caracterizado o superfaturamento em um contrato de obra pública?
5. A seguradora pode ser obrigada a assumir a execução de uma obra no caso de 
seguro garantia?
6. O que é Modelagem da Informação da Construção (Building Information Modelling 
- BIM)? Quando deve ser utilizada? O que significa dizer que a Administração Pública 
deverá promover a adoção gradativa de modelos digitais de obras?
7. Como realizar, de acordo com a nova lei, o orçamento estimativo de uma obra?
8. Quando é obrigatória a exigência de implantação, pelo contratado, de programa 
de integridade?
9. O que são serviços especiais de engenharia? Como devem ser licitados?
10. O que é o regime de fornecimento com prestação de serviços associados?

Controle das contratações públicas
Instrutor: Benjamim Zymler

11. O que significa segregação de funções para o Tribunal de Contas da União?
12. Quais medidas de governança são recomendadas pelo TCU nas contratações 
públicas?
13. O que são as chamadas 3 linhas de defesa previstas na nova lei?
14. Quais as atribuições dos integrantes das linhasde defesa?
15. Quando pode ser anulada uma licitação ou um contrato?
16. Quais os requisitos legais para a anulação da licitação ou do contrato?
17. O que significa dizer que os órgãos de controle “adotarão, na fiscalização dos  
atos previstos na Lei, critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco e 
considerarão as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis e os 
resultados obtidos com a contratação?
18. O que deve ser observado, nos termos da nova Lei, na fiscalização do controle?
19. O Tribunal de Contas pode suspender cautelarmente o processo licitatório? Em 
que situações? Qual o procedimento para a suspensão cautelar de licitação?
20. O que é erro grosseiro para o Tribunal de Contas da União, e qual a repercussão 
deste conceito para a apuração de responsabilidade dos agentes públicos?

DAS 14H ÀS 16H

DAS 16H ÀS 18H

29 DE OUTUBRO
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DATA
25 A 29 DE OUTUBRO DE 2021

As aulas que serão ministradas das 14h às 18h00, sendo aproximadamente 3h de apresentação 
dos palestrantes e 1h para perguntas e respostas.

CARGA HORÁRIA
20 HORAS

HORÁRIO
14 ÀS 18 HORAS

AGENDA

REQUISITOS TÉCNICOS

ONLINE

RECOMENDADOS

AMBIENTE
VIRTUAL

 » O evento será realizado em ambiente virtual do EventOn NTC, com transmissão ao vivo, 
cujo registro do participante será efetivado, por meio da disponibilização de login e senha 
de acesso à sala do evento, por email, após confirmação de emissão de nota de empenho/
pagamento.

 » Para efetivação do registro de inscrição, o Contratante deverá informar no processo de 
inscrição dos participantes, os dados de nome e sobrenome, email e telefone.

              

É vedada a captaçã o de som ou imagem das aulas, bem como o seu compartilhamento por qualquer meio ou mídia.

Para o bom funcionamento da plataforma, recomendamos as seguintes especificações 
técnicas mínimas:

IMPORTANTE: Se essas especificações não forem atendidas, a qualidade do recebimento de   
                transmissão do curso (áudio e vídeo) poderá ficar prejudicada.

COMPUTADOR: Processador I3 3Ghz Dual Cora / 4GB RAm / Internet de 10 mbps 
(de preferência por cabo)

BROWSER: Utilizar o Google Chrome, preferencialmente.

BANDA IDEAL: Inbound participante: 3 mbps

REPLAY: Os inscritos poderão ver/rever réplica (replay) do evento por mais 2 dias 
após a sua realização. 
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INVESTIMENTO

R$ 2.290,00
por participante

 ■ Apostila digital especifica 
     do  seminário.

 ■ Certificado Digital.

PAGAMENTO

O pagamento da inscriçã o deverá ser efetuado em nome 
de NTC Treinamentos, Eventos e Serviços Ltda 
CNPJ: 10.614.200/0001-98

Envio de Nota de Empenho / Ordem de Serviço ou 
Autorizaçã o de Fornecimento, com posterior pagamento 
na conta bancária indicada:

Banco do Brasil – 001
Agência: 1886-4 
Conta Corrente: 145397-1

OBS: Empresas e clientes particulares, poderão efetivar o 
pagamento através de:

 » Transferência bancária
 » Depósito

O cancelamento e/ou substituição de inscrição deverá ser solicitado por escrito, e 
será aceito se enviado para o endereço de e-mail eventosonline@ntceventos.com.br 
ou WhatsApp: (63)98444-4040, até 2 (dois) dias antes da realização do evento. Caso 
o participante/substituto não acesse a sala virtual na sessão agendada e na sessão de 
replay do evento, o valor da inscrição não será reembolsado. Será aceita a conversão 
do valor pago, em crédito para inscrição nos futuros eventos da NTC.

A NTC reserva–se o direito de cancelar unilateralmente a realização do evento ou ainda reagendar data/ 

horários de realização comprometendo–se a informar antecipadamente os inscritos, o que não carac-

terizará infração administrativa ou civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou reparação 

(material e moral).
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INFORMAÇÃO E

Ed. JK Business Center - Av. JK, Quadra 103 Sul, Rua SO 1, Sala 603/ 604 - 
Plano Diretor Sul, 77015-012 | Palmas

eventosonline@ntceventos.com.br

(63) 3212.1199 (63) 3212.1177 (63) 98444.4040

INSCRIÇÕES

SIGA A NTC NAS REDES SOCIAIS!

@NTCNT @ NTCINSTITUTO@NTC_EVENTOS

www.institutontc.com.br


