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Para apresentar os aspectos gerais das principais dimensões e respectivas tipologias de fraudes em
contratações públicas, exemplificando com casos ou possibilidades de verificação/investigação, a
Escola Superior do MPPR promove a oficina "Tipologias de fraudes licitatórias", no dia 24 de junho,
sexta-feira, no horário das 13h às 16h, direcionada aos promotores(as) e procuradores(as) de
Justiça do MP brasileiro. O evento ocorrerá em Curitiba/PR, no auditório da Escola Superior do
MPPR, e possibilitará também a participação on-line, por videoconferência. Confira a programação
Parte I - Dimensão Organizacional/Agente Tipologia: Materialidade Tipologia: Mapa de Dirigentes
Tipologia: Controle Internos Parte II - Dimensão Processo Tipologia: Modalidade Tipologia:
Disputa Tipologia: Desconto Obtido Tipologia: Vencedor desclassificado Tipologia: Conluio Parte
III - Dimensão Fornecedor Tipologia: Fantasma/Fachada Tipologia: Irmãs Tipologia: Recém
criada/atuação Tipologia: Índice de Sucesso Convidado Hugo Leonardo Menezes de Carvalho
Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União (TCU). Doutor em Ciências
Contábeis, mestre em Administração, especialista em Finanças e Orçamento Público. Desde de
2008 é auditor federal de controle externo do TCU, realizando auditorias e análises de processos,
especialmente em coordenação e desenvolvimento de trabalhos relacionados a aquisições
logísticas do governo federal. Já exerceu funções de assessoramento e direção de unidades
regionais do TCU, tais como assessor de secretário estadual e diretor de unidade técnica. Possui
experiência em docência na área de Tributação, Governança, Auditoria e Controle da Administração
Pública. Leciona em cursos de graduação e pós-graduação, nas áreas de Contabilidade e
Administração, especialmente em relação às disciplinas de Auditoria e Contabilidade Pública.
Público A oficina presencial é direcionada aos membros do MP brasileiro, em especial aos alunos
do Curso de Especialização em Ministério Público, promovido pelo MPPR. Parceiros Tribunal de
Contas da União (TCU); Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao
Patrimônio Público e à Ordem Tributária. Coloque na agenda Data: sexta-feira, 24 de junho.
Horário: 13h. Forma de participação À distância. A proposta será de forma síncrona (ao vivo). A
Escola Superior do Ministério Público do Estado do Paraná encaminhará, por e-mail, o link da
transmissão aos participantes inscritos. Portaria SUBADM Nº 259/2022 Inscrição Membros e
servidores do MPPR Membros de outros MP&#39;s
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