
COMUNICADO ZÊNITE

REAGENDAMENTO DE SEMINÁRIOS NACIONAIS ZÊNITE – NOVAS DATAS

Prezado Cliente,

Considerando as medidas de emergência que estão sendo adotadas em razão da infecção 

humana pelo novo coronavírus (Covid-19);

Considerando a recomendação do Ministério da Saúde para o adiamento de eventos 

com grande participação de pessoas como medida de precaução ao novo coronavírus 

(Covid-19)1,

Considerando a publicação de normativos orientando os agentes públicos sobre 

participação em reuniões e eventos, a exemplo da Instrução Normativa nº 19,  de 

12/03/20202, que estabelece medidas de proteção para enfrentamento da emergência 

de saúde pública decorrente do coronavírus, 

Considerando que os mais diversos órgãos e entidades da Administração Pública estão 

estabelecendo medidas temporárias para a mitigação do risco de contágio do novo vírus, 

1 Orientação apresentada pelo ministério a gestores estaduais e municipais de saúde, como parte de um con-
junto de medidas, em reunião virtual realizada em 13/03/2020.

2 IN nº 19/2020 - Art. 5º Os órgãos e entidades integrantes do SIPEC deverão reavaliar criteriosamente a 
necessidade de realização de eventos e reuniões com elevado número de participantes enquanto perdurar o 
estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).  
Parágrafo único. Para cumprimento do disposto no caput, o órgão ou entidade avaliará a possibilidade de 
adiamento ou de realização do evento ou da reunião por meio de videoconferência ou de outro meio eletrônico.
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A ZÊNITE VEM POR MEIO DESTE COMUNICAR O REAGENDAMENTO DOS  
SEMINÁRIOS ABAIXO CONFORME AS NOVAS DATAS ORA INDICADAS:

	COMO ELABORAR E JULGAR A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DE ACORDO 
COM A IN Nº 05/2017 – Passo a passo da elaboração e memorial de cálculo - Aspectos 
trabalhistas, - previdenciários e tributários; principais impactos da reforma trabalhista e da MP 
nº 905/2019 na planilha de formação de preços; adoção da conta vinculada ou do fato gerador 
e repercussões na planilha, cuja data de realização estava agendada para 30 de março a 02 de 
abril de  2020 em Brasília/DF, tem como NOVA DATA data de realização os dias 31 de agosto 
a 03 de setembro de 2020.

	O QUE MUDA NO PREGÃO ELETRÔNICO COM O NOVO DECRETO Nº 10.024/2019 – Para 
a Administração em geral e para as empresas estatais, cuja data de realização estava agendada 
para 06 e 07 de abril de 2020, em Florianópolis/SC, tem como NOVA DATA data de realização os 
dias 15 e 16 de outubro de 2020.

	O DIA A DIA DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DOS CONTRATOS – De acordo com a Lei nº 
8.666/1993 e a Lei nº 13.303/2016; Boas práticas, casos concretos, questões aplicadas e análise 
de cláusulas,  cuja data de realização estava agendada para 27 a 29 de abril de  2020, no Rio de 
Janeiro/RJ, tem como NOVA DATA data de realização os dias 21 a 23 de setembro de 2020.

	CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA: MANUTENÇÃO PREDIAL | 
ELABABORAÇÃO DE PROJETOS |  FISCALIZAÇÃO E SEPERVISÃO DE OBRAS – Aspectos 
polêmicos e aplicados, entendimentos do TCU e boas prática,  cuja data de realização estava 
agendada para 06 a 08 de maio 2020, em São Paulo/SP, tem como NOVA DATA data de realização 
os dias 30 de setembro a 02 de outubro de 2020.



COMUNICADO ZÊNITE 

	RESPONSABILIDADE DOS AGENTES E AS ALTERAÇÕES DA LINDB, RESCISÃO DO 
CONTRATO E APLICAÇÃO DE PENALIDADES – Cuja data de realização estava agendada 
para 12 e 13 de maio de  2020, em Fortaleza/CE tem como NOVA DATA data de realização os dias 
28 e 29 de setembro de 2020.

	  3º ENCONTRO DAS ESTATAIS | DIA A DIA DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DOS 
CONTRATOS – As licitações e contratações das Estatais e a Lei nº 13.303/2016 – Onde estamos 
e para onde devemos seguir?,  cuja data de realização estava agendada para 18 a 20 de maio de  
2020, em Brasília/DF, tem como NOVA DATA data de realização os dias 05 a 07 de outubro 
de 2020.

	A VISÃO DO TCU SOBRE 50 TEMAS FUNDAMENTAIS E APLICADOS DA CONTRATAÇÃO 
PÚBLICA – Entendimentos importantes que impactam no dia a dia das licitações e dos contratos,  
cuja data de realização estava agendada para 25 a 27 de maio de  2020, no Rio de Janeiro/RJ, tem 
como NOVA DATA data de realização os dias 09 a 11 de novembro de 2020.

	10 TEMAS ATUAIS E INOVADORES SOBRE GESTÃO E CONTRATAÇÃO PÚBLICA QUE 
PRECISAM SER CONHECIDOS PELOS ADVOGADOS, AUDITORES E GESTORES – Da 
Administração Direta, Indireta, inclusive Estatais - Governança | Controle | Programas de 
integridade | Gestão de riscos | LGPD | Responsabilidade | Limitações do período eleitoral | 
Métodos extrajudiciais de soluções de conflitos | Diálogos público-privados | Contratação de 
inovação tecnológica, cuja data de realização estava agendada para 01 e 02 de junho de  2020, em 
São Paulo/SP, tem como NOVA DATA data de realização os dias 05 e 06 de novembro de 2020.

	45 QUESTÕES ESSENCIAIS SOBRE ACRÉSCIMO, SUPRESSÃO, REVISÃO, REAJUSTE E 
REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS – De obras, serviços contínuos e decorrentes de SRP - 
De acordo com os regimes da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 13.303/2016, o TCU e os tribunais 
superiores,  cuja data de realização estava agendada para 17 a 19 de junho de  2020, em Brasília/

DF, tem como NOVA DATA data de realização os dias 16 a 18 de novembro de 2020.
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Ressaltamos que o reagendamento decorre de uma situação que envolve a saúde 

pública, cujas diretrizes, orientações e determinações dos órgãos governamentais, para 

o combate à propagação do novo vírus incluem, entre outras ações, evitar a aglomeração 

de pessoas. Assim, para mitigar o potencial de contágio do Covid-19 e para a preservação 

da saúde, segurança e bem estar dos participantes de nossos eventos a decisão pela 

reprogramação/reagendamento de nosso calendário de eventos é medida que se impõe.

Note-se que a alteração foi tão somente em relação a data de realização, sendo que 

foram mantidos os locais, programas e professores dos eventos já divulgados. 

Certos de sua compreensão e contando com normalização desta situação, ficamos à 

disposição para outros esclarecimentos.

Curitiba, 16 de  abril de 2020.


