Zênite Online

COMO FISCALIZAR OS CONTRATOS DE
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS – PARALELO
ENTRE O REGIME ATUAL E AS NOVIDADES DA
LEI Nº 14.133/2021
Com destaque para os entendimentos do TCU

18 a 20 e 25 e 26 de abril de 2022

Prezados Senhores,
Esta é a proposta para inscrição no Zênite Online, para o curso: “COMO FISCALIZAR OS CONTRATOS DE
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS – PARALELO ENTRE O REGIME ATUAL E AS NOVIDADES DA LEI Nº 14.133/2021",
que será realizado com transmissão ao vivo, via internet, nos dias 18, 19, 20, 25 e 26 de abril de 2022, carga horária
de 20 horas.

Detalhes da Proposta
Participantes pagantes:
Valor unitário (por participante):
Total da proposta

2
R$ 2.810,00
R$ 5.620,00

A proposta inclui apostila digital específica do Seminário, Lei Digital: Lei de licitações e contratos administrativos e
legislação correlata sobre contratação pública e certificado.
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Observações:
•

O certificado será enviado para o e-mail indicado na inscrição em até 15 dias após o término do curso
(última aula). O percentual de frequência que constará no certificado será calculado de acordo com
presença nas aulas on-line (ao vivo), verificada pelo acesso de login e senha individualizados no sistema
por inscrição/aluno.

•

Cada senha de acesso à sala virtual dá direito a um único acesso e certificação. A senha é individual e não
deve ser compartilhada. O link de acesso à sala deve ser utilizado por meio de único browser (sendo
recomendável o Google Chrome).

•

Por questão de segurança, a Zênite não tem controle ou guarda da senha que é gerada e enviada pela
plataforma de aula. No caso de perda ou extravio, deve ser mantido contato com a Zênite para geração
de novo login e senha.

•

É vedada a captação de som ou imagem das aulas, bem como o seu compartilhamento por qualquer
meio ou mídia.

•

A ZÊNITE reserva-se o direito de cancelar unilateralmente a realização do curso ou ainda reagendar
data/horários de realização 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).

•

Aos órgãos/entidades públicas serão aceitas apenas inscrições de servidores/empregados/agentes
vinculados diretamente à Administração Pública direta e indireta contratante.

•

Havendo eventual queda na transmissão ou qualquer outra dificuldade de acesso ao curso em tempo
real, o curso ficará disponível para “replay” durante um período de 7 dias. Neste caso, o participante
assistirá à gravação do curso ou aula, não podendo interagir com os professores.

Para ver mais informações sobre o evento, acesse:

https://www.zenite.com.br/eventos/zenite-online-contratos-terceirizacao-de-sevicos

Após a confirmação da inscrição, a Zênite disponibilizará o link de acesso ao curso. O participante deverá
entrar no link de acesso, no dia e hora do curso, preenchendo o seu login e senha, quando então terá
acesso ao ambiente virtual do Curso.
Para o bom o funcionamento da plataforma, recomenda-se a utilização de equipamento com as seguintes
especificações:
Computador:
Processador i3 3Ghz Dual Core
4Gb RAM
Internet de 10 mbps (de preferência por cabo)
Browser:
Recomenda-se utilizar o Google Chrome
Banda ideal:
Inbound participante: 3 mbps
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A transmissão dos cursos se dá dentro do ambiente da Zênite (http://www.zeniteonline.com.br), sendo
que para acessar a plataforma do curso e os conteúdos disponibilizados, é necessário que sua rede
(privativa ou corporativa) tenha liberada a reprodução de mídias streaming e permita acesso aos domínios:
https://zeniteonline.com.br *.pluz.app; *.clickmeeting.com; https://player.vimeo.com; *.vimeo.com;
*.vimeocdn.com; *.magisto.com; *.akamaized.net; *.cloudfront.net

IMPORTANTE:
• Caso essas especificações não sejam atendidas, mesmo que possível assistir e participar do
curso/aula, não podemos garantir a plena qualidade de áudio e vídeo.
• Com a confirmação do curso, o órgão/entidade enviará à Zênite (no máximo 05 dias antes da
realização do curso) a relação dos participantes do curso, contendo, no mínimo, o nome e
respectivo e-mail. Tendo em vista que dispositivos de segurança de rede (firewall) existentes nos
órgãos/entidades podem implicar no bloqueio do e-mail enviado pela plataforma das aulas,
solicitamos que, na medida do possível, o e-mail informado seja o endereço eletrônico pessoal do
participante (gmail, hotmail, yahoo ou outro). O e-mail informado será utilizado tão somente para
envio das informações sobre o curso, não sendo incluído em listas de e-mails marketing ou para
outros fins.

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.
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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.

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.
A Zênite não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes de interrupção dos serviços do
provedor de acesso à internet, nem pela interrupção dos serviços em casos de falta de fornecimento
de energia elétrica, incompatibilidade dos sistemas do participante ou qualquer ação de terceiros que
impeçam a prestação de serviço ou na ocorrência de caso fortuito ou de força maior relacionados no
Código Civil Brasileiro. Da mesma forma, não se responsabiliza por dificuldade de acesso à plataforma
do curso, inclusive no que diz respeito ao funcionamento e qualidade da rede de internet do
participante.
É expressamente proibida a gravação, cópia ou reprodução, por qualquer meio, do curso/aulas on line.
O curso/aula é protegido(a) por direitos autorais e direitos de imagem.

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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