REGULAMENTO GERAL
- As inscrições para o 18º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública deverão ser feitas até o dia
27/08/2020. Só terão acesso ao evento as pessoas devidamente inscritas até o referido prazo.
- A inscrição para o evento é pessoal e intransferível.
- Serão aceitas substituições, desde que informadas à organização do evento com antecedência de cinco (5) dias.
Para isso, será necessário o envio da ficha da inscrição atualizada com os dados do substituto.
- Em caso de cancelamento da inscrição, o valor não será reembolsado.
- Para confirmar a inscrição, envie o empenho ou comprovante de pagamento, com nome e telefone do contato,
para o e-mail evento@editoraforum.com.br. A inscrição não será efetivada caso o empenho ou o comprovante não
sejam encaminhados.
- Caso não receba a confirmação de sua inscrição no evento, favor entrar em contato pelo telefone (31) 2121-4953
ou pelo WhatsApp (31) 98372-3962.
- A organização reserva-se o direito de cancelar o evento diante de impedimentos operacionais ou de um número
de inscritos inferior ao mínimo necessário. Neste caso, o valor da inscrição será devolvido integralmente aos
participantes. Salienta-se que as despesas com passagem, hospedagem e demais gastos não estão inclusos no valor
da inscrição e, portanto, não serão ressarcidos por parte da organização em caso de cancelamento.
- A FÓRUM não poderá ser responsabilizada na hipótese de casos fortuitos ou força maior envolvendo os
palestrantes anunciados, impedindo-os de transmitir o conteúdo nas datas e horários previstos, o que impactará na
alteração da programação do evento, bem como, por toda e qualquer situação imprevista que impeça as condições
de realização do evento.
- A Editora FÓRUM concederá a qualquer interessado o desconto de 10% (dez por cento) nas inscrições do 18º
Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública realizadas até 28/07/2020.
- A cada cinco (5) inscrições efetivadas pela Instituição Pública/Privada e confirmadas pela FÓRUM, a sexta (6ª)
inscrição será cortesia.
- As promoções citadas acima são cumulativas.
- Os inscritos que enviarem o comprovante de pagamento terão acesso às edições publicadas da revista FCGP,
cinco (5) livros digitais (são eles: CONTROLE E CONSENSUALIDADE: FUNDAMENTOS PARA O CONTROLE
CONSENSUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, de Luciano Ferraz; GESTÃO DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: TEORIA E PRÁTICA, de Antonieta Pereira Vieira, Madeline Rocha Furtado, Monique
Rafaella Rocha Furtado e Henrique Pereira Vieira; CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REV,
ATUAL. E AMPL: COM COMENTÁRIOS SOBRE A LEI Nº 13.303/2016, de Lucas Rocha Furtado; GOVERNANÇA E
GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS: DO PLANEJAMENTO À PÓS-OCUPAÇÃO, de Hamilton Bonatto; e CONTRATOS

ADMINISTRATIVOS E UM NOVO REGIME JURÍDICO DE PRERROGATIVAS CONTRATUAIS NA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA CONTEMPORÂNEA: DA UNILATERALIDADE AO CONSENSO E DO CONSENSO À UNILATERALIDADE NA
RELAÇÃO CONTRATUAL ADMINISTRATIVA, de Vivian Lima López Valle) e oito (8) vídeos do 17º FCGP por meio da
Plataforma FÓRUM de Conhecimento Jurídico®. Este acesso terá a duração de um (1) ano a partir da realização do
evento, ou seja, até agosto de 2021.
- Para acessar a Plataforma FÓRUM de Conhecimento Jurídico®, além do login e senha que serão enviados após a
comprovação do pagamento, é necessário que o participante tenha versões atualizadas dos navegadores Google
Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.
- Durante o evento, a FÓRUM entregará em mãos aos participantes, dois livros – PREGÃOPRESENCIAL E
ELETRÔNICO, de Joel Niebuhr e COMPLIANCE, GESTÃO DE RISCOS E COMBATE À CORRUPÇÃO (2ª edição), de
Rodrigo Pironti Aguirre e Marco Aurélio Borges.
- O certificado digital será emitido apenas aos inscritos que tiverem a participação comprovada nos dois dias do
evento, em seus dois turnos. O envio será feito ao e-mail fornecido no cadastro.

