O REGIME DE CONTRATAÇÕES DAS ESTATAIS
– OS NOVOS DESAFIOS A PARTIR DA APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.303/2016
O principal evento sobre as contratações das estatais!

O 2º ENCONTRO DAS ESTATAIS
Em maio de 2018, aconteceu a primeira edição do Encontro Nacional das Estatais, que reuniu
agentes responsáveis pelas contratações das empresas públicas e sociedades de economia de
todo o país. O 1º Encontro foi muito positivo e a troca de ideias e de experiência foi riquíssima.
A metodologia de trabalhos em grupos foi fundamental para esse resultado.
Desde a edição da Lei nº 13.303/2016, temos acompanhado os desafios enfrentados pelos empregados públicos para interpretá-la e para solucionar problemas concretos, entre eles a elaboração dos regulamentos internos e até a constatação da necessidade de aprimorá-los. Como a
Equipe Técnica da Zênite está muito próxima das estatais por meio dos serviços de consultoria,
dos cursos abertos e fechados e da produção de informação jurídica sobre o novo regime, isso
nos permite conhecer profundamente os problemas e desafios enfrentados no dia a dia.
O sucesso do 1º Encontro reforça a importância de novamente reunir as empresas estatais em
um novo encontro para compartilhar experiências e debater os aspectos polêmicos, as situações aplicadas e as orientações dos tribunais de contas e da jurisprudência depois de quase
um ano de aplicação do novo regime.
Participe do principal evento do país sobre o regime de contratação das empresas estatais!
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O DIFERENCIAL
Neste Seminário você, participante, poderá contribuir para a definição do programa!
Com trabalhos em grupos e mesas de discussões, a proposta é que você traga à discussão os assuntos que estão gerando dúvidas e dificuldades na sua atuação diária.

QUAIS ASSUNTOS VOCÊ GOSTARIA DE DISCUTIR?
CLIQUE AQUI

PARA ACESSAR A PESQUISA
* ou acesse no link: https://www.encontronacionalestatais.com.br/escolha-um-tema

Quem deve participar?
Pregoeiros e equipe de apoio, profissionais do departamento de compras, fiscais e gestores de contratos, assessores e procuradores jurídicos, advogados, auditores, profissionais dos controles interno e externo, gestores e demais agentes públicos envolvidos
na condução das compras, das licitações e dos contratos administrativos das empresas
públicas e das sociedades de economia mista.

Quem são os professores?
✦✦ Anadricea Vicente Vieira de Almeida (Coordenação Técnica)
✦✦ Cláudio Sarian Altounian
✦✦ Gustavo Henrique Carvalho Schiefler
✦✦ Joel de Menezes Niebuhr
✦✦ José Anacleto Abduch Santos
✦✦ Ricardo Sampaio
✦✦ Rodrigo Pironti Aguirre de Castro
✦✦ Suzana Rossetti
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PROPOSTA DE TEMAS PARA DEBATE NOS GRUPOS E SELEÇÃO DE
QUESTÕES POLÊMICAS
✦✦ Contratos formalizados de acordo com o regime anterior – Continuidade, prorrogação e
renegociação
✦✦ Falta de regulamento e o regime jurídico a ser aplicado
✦✦ Lei X Regulamento
✦✦ Impedimentos à participação nas licitações e à contratação com as estatais
✦✦ Hipóteses de inaplicabilidade do regime, de dispensa e de inexigibilidade de licitação
✦✦ Planejamento – Elaboração do termo de referência e do edital
✦✦ Orçamento sigiloso
✦✦ Sobrepreço e superfaturamento
✦✦ Novos regimes de execução e as repercussões na execução e na alteração dos contratos
✦✦ Gestão de riscos e a construção da matriz de riscos
✦✦ Procedimentos da contratação e as modalidades nos termos da Lei nº 13.303/2016
✦✦ Modos de disputa e os critérios de julgamento e de desempate
✦✦ Documentos de habilitação – O que pode e o que não pode ser exigido?
✦✦ Saneamento de vícios e irregularidades
✦✦ Procedimentos auxiliares – Pré-qualificação, cadastramento, catálogo eletrônico de padronização e Sistema de Registro de Preços (SRP)
✦✦ Revogação e anulação dos atos
✦✦ Prazos de publicidade do edital, impugnações e recursos
✦✦ Terceirização de serviços
✦✦ Definição dos prazos dos contratos
✦✦ Alterações quantitativas e qualitativas
✦✦ Revisão, reajuste e repactuação
✦✦ Rescisão e aplicação de sanções
✦✦ Subcontratação e consórcio
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PROGRAMAÇÃO

Dia 27 • Segunda-feira
8h30

Abertura e formação dos Grupos

9h

Grupos de Discussão: divisão dos participantes em grupos para debates e proposição de
questões polêmicas sobre os temas selecionados.

11h30

Câmaras Temáticas: os representantes dos grupos integrarão as câmaras para eleger 20
perguntas, que serão discutidas e solucionadas nas Mesas de Debates.

12h30

Almoço
PALESTRA I - Joel de Menezes Niebuhr
A INSEGURANÇA JURÍDICA EM MATÉRIA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E SUAS
CONSEQUÊNCIAS – COMO AGIR NESSE CENÁRIO?
✦✦ O medo de decidir e o travamento da máquina X A cobrança por eficiência na atuação
das estatais
✦✦ As alterações na LINDB e as repercussões na responsabilização do agente público
✦✦ O contexto e as circunstâncias concretas como pano de fundo para justificar as decisões e para imputar responsabilidade - Como motivar de forma segura as escolhas e

14h

decisões
✦✦ Como agir quando não há previsão expressa na Lei ou normativos, mas o dever se
decidir se impõe?
✦✦ A responsabilidade do empregado público, do gestor e da assessoria jurídica, os recentes entendimentos do TCU sobre erro grosseiro e o que diz o STF
✦✦ Quais os pontos mais críticos da Lei Nº 13.303/2016 em relação aos riscos de responsabilização dos agentes públicos?
✦✦ O que pode ser feito e quais os instrumentos existentes hoje que contribuem com a
segurança jurídica e com a eficiência nas contratações? Como os Regulamentos podem
contribuir nesse sentido?

4

16h

Coffee break
PALESTRA II - Rodrigo Pironti
O GERENCIAMENTO DE RISCO E A NECESSIDADE DE UMA NOVA CULTURA NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
✦✦ O que é gerenciamento de risco?

16h15

✦✦ Importância estratégica da gestão de riscos
✦✦ O que é matriz de riscos de acordo com a Lei das Estatais?
✦✦ Estrutura da matriz de risco
✦✦ Boas práticas e as recomendações do TCU para a implantação de uma política de gestão de riscos nas contratações

18h

Encerramento do dia

Dia 28 • Terça-feira
Mesa de Debates I - Joel de Menezes Niebuhr
Gustavo Henrique Carvalho Schiefler
08h30 – 12h30

APRESENTAÇÃO, DEBATES E RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES
POLÊMICAS 1 A 5
10h
11h30

12h30

Coffee break
Espaço para perguntas

Almoço
Mesa de Debates II - Joel de Menezes Niebuhr
José Anacleto Abduch Santos

14h – 18h

APRESENTAÇÃO, DEBATES E RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES
POLÊMICAS 6 A 10
16h
17h15

18h

Coffee break
Espaço para perguntas

Encerramento do dia
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Dia 29 • Quarta-feira
Mesa de Debates III - Ricardo Alexandre Sampaio
Suzana Rossetti
08h30 – 12h30

APRESENTAÇÃO, DEBATES E RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES
POLÊMICAS 11 A 15
10h
11h30

12h30

Coffee break
Espaço para perguntas

Almoço
Mesa de Debates IV - Ricardo Alexandre Sampaio
Cláudio Sarian Altounian

14h – 18h

APRESENTAÇÃO, DEBATES E RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES
POLÊMICAS 16 A 20
16h
17h15

18h – 18h30

Coffee break
Espaço para perguntas

Encerramento do Encontro
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Período
27 A 29 DE MAIO

24

27

horas
Carga horária
8h30 às 12h30
14h às 18h

Maio
Credenciamento
7h30 às 8h30

Onde será?

WINDSOR PLAZA BRASÍLIA
SHS - Quadra 5 - BL H - Asa Sul • Brasília/DF
Fone: (61) 3322-4545
Preços especiais para participantes do evento!
(Sujeitos à disponibilidade. O hotel reservou 60 apartamentos para participantes do
evento até dia 26 de abril) )

Apto. SGL/DBL
R$ 349,00* + 10% tx serviço + 5% ISS (café da manhã incluído)
Se quiser garantir sua hospedagem no hotel de realização do evento, acesse o link:
https://windsorhoteis.com/especiais/2-encontro-das-estatais
ou ligue para (61) 3319-4931 e informe que é participante do 2º Encontro das Estatais.
Se preferir outro hotel próximo ao local do evento, entre com contato conosco e enviamos a você uma
lista.

*O hotel trabalha com tarifas flutuantes, o que poderá implicar
tarifário menor na época da realização do Seminário.
Se optar pelo hotel de realização do evento, informe, no ato da
reserva, que é participante do curso da Zênite.
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Investimento

R$ 4.140,00
• 03 almoços;
• 06 coffee breaks;
• Obra Lei de licitações e contratos administrativos;
• Material de apoio (mochila, estojo com caneta, lapiseira, borracha, caneta marca-texto e bloco de anotações);
• Certificado.*
A cada 4 inscrições neste Seminário, efetuadas pelo mesmo órgão e vinculadas à mesma fonte pagadora,
a Zênite concederá cortesia para uma quinta inscrição.
* O percentual da frequência constará no certificado de acordo com as listas de presença assinadas no
Seminário.

Pagamento
O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em nome de ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA
S.A., CNPJ 86.781.069/0001-15, em um dos seguintes bancos credenciados:
Banco do Brasil

Ag. 3041-4 • c/c 84229-X

Caixa Econômica

Ag. 1525-3 • c/c 1566-2

Banco Santander

Ag. 3837 • c/c 130017258

Banco Itaú		

Ag. 3833 • c/c 63040-7

Informações e inscrições
(41) 2109-8666
evento@zenite.com.br
www.zenite.com.br
A ZÊNITE reserva-se o direito de cancelar unilateralmente a realização do curso,
comprometendo-se a informar antecipadamente os inscritos, o que não caracterizará
infração administrativa ou civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou
reparação (material e moral).
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