Seminário Presencial

DESAFIOS PRÁTICOS PARA A APLICAÇÃO DA
LEI Nº 14.133/2021
40 temas aplicados sobre planejamento, condução e julgamento da licitação,
contratação direta e execução dos contratos

23 a 25 de maio de 2022
Brasília/DF

Prezados Senhores,
Encaminhamos proposta para inscrição no Seminário Nacional: “DESAFIOS PRÁTICOS PARA A APLICAÇÃO
DA LEI Nº 14.133/2021", que será realizado em BRASÍLIA, nos dias 23 a 25 de maio de 2022, no WINDSOR
BRASILIA HOTEL, carga horária de 24 horas.
Detalhes da Proposta
Participantes pagantes:
Valor unitário (por participante):
Total da proposta
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R$ 4.550,00
R$ 9.100,00

A proposta inclui 3 almoços, 6 coffee breaks, Livro: Nova Lei de Licitações e Contratos, Apostila específica do
Seminário, Material de apoio e certificado.
Observações:
•

O percentual da frequência constará no certificado de acordo com as listas de presença assinadas no
Seminário. Todos os dias, haverá duas listas: uma de manhã, e outra, à tarde.

•

Observação aos órgãos/entidades públicas: serão aceitas apenas inscrições de
servidores/empregados/agentes vinculados diretamente à Administração Pública direta e indireta
contratante.
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Para ver mais informações sobre o evento, acesse:
https://www.zenite.com.br/eventos/seminario-presencial-desafios-praticos-nova-lei/

O pagamento será efetuado em nome de ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A, CNPJ:
86.781.069/0001-15 – Av. Sete de Setembro, 4698, 3º e 4º Andar – Batel – CURITIBA/PR, com o envio de
nota de empenho, autorização de serviço/fornecimento ou similar, e posterior pagamento em uma das
contas abaixo indicadas:
Dados Bancários:

Banco do Brasil

Agência: 3041-4 • Conta Corrente: 84229-X

Caixa Econômica

Agência: 1525-3 • Conta Corrente: 1566-2

Banco Santander

Agência: 3837 • Conta Corrente: 13001725-8

Banco Itaú

Agência: 3833 • Conta Corrente: 63040-7

Banco Bradesco

Agência: 2559 • Conta Corrente: 26622-1

A inscrição deverá ser realizada da seguinte forma:
- Preencher o formulário de inscrição disponível no portal http://www.zenite.com.br
- Enviar por e-mail cópia do documento de autorização de participação:
* Nota de empenho; ou
* Autorização de fornecimento; ou
* Documento padrão utilizado para posterior emissão de nota fiscal; ou
* Cópia de comprovante de depósito ou transferência bancária.
Observação: Para o mercado privado, estarão disponíveis outras opções de pagamento como:
* Boleto
* Transferência bancária
* Depósito
A inscrição será confirmada somente após o recebimento dos documentos acima citados, pelo e-mail
evento@zenite.com.br e desde que não haja pendência de pagamentos em atraso relativos a
contratações anteriores.
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A CONTRATADA reserva-se o direito de cancelar unilateralmente a realização do curso, o que não
caracterizará infração administrativa ou civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou
reparação (material e/ou moral), comprometendo-se em informar antecipadamente à CONTRATANTE.
A Zênite reserva-se o direito de limitar o número de inscrições para determinado curso.

ESTA PROPOSTA É VÁLIDA ATÉ A DATA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO E ESTÁ SUJEITA À
DISPONIBILIDADE DE VAGAS.

ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A.
Av. Sete de Setembro, 4698, 3º e 4º andares – Batel – Curitiba/PR

Fone: (41) 2109-8666
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