
 

 

 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES ATRAVÉS DE NOTA DE EMPENHO 

 

EMPENHO 

Será cobrado o valor de inscrição de acordo com a categoria profissional. A Nota de 

Empenho deverá ser enviada para o e-mail mailson@wineventos.com.br. 

O prazo máximo para pagamentos de inscrições via empenho é de até 30 dias após o 

evento, ou seja, 30/09/2018.  

O empenho deverá ser emitido em nome da Associação Brasileira de Zootecnistas 

(ABZ) conforme os dados abaixo: 

Associação Brasileira de Zootecnistas 

Endereço: SEPS 709/909, Bloco "D", sala 113, CEP: 70390-089. Brasília, Distrito Federal. 

CNPJ: 59.953.604/0001-03 

Dados Bancários: Banco SICOOB 

Agência: 4001 

Conta Corrente: 100.855-2 

Favorecido: ABZ 

 

Observações 

1. As inscrições por meio de NOTA DE EMPENHO serão recebidas até a data de 20 de agosto 

de 2018. 

2. Para a inscrição ser confirmada, a Instituição pagadora deverá enviar à secretaria do 

evento a Nota de Empenho mencionando o nome da instituição pagadora, contato do 

Departamento Financeiro (telefone, e-mail), endereço completo, nome (s) do (s) 

participante (s) com seus respectivos CPF, e preencher a (s) ficha (s) de inscrição no site do 

evento. 
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3. Mediante o recebimento da Nota de Empenho, a (s) inscrição (ões) será (ão) confirmada 

(s) e o RECIBO enviado pelo correio após o término do congresso. A ABZ NÃO emite nota 

fiscal, somente recibo. Para instituições que demandam comprovações de isenção de 

imposto de renda e inscrição estadual serão emitidas declarações com firma reconhecida 

em cartório, pois a ABZ é entidade sem fins lucrativos e é isenta da inscrição estadual. 

4. Após o pagamento da nota de empenho, a entidade pagadora deverá enviar o 

comprovante do pagamento, por e-mail, para que seja efetuada a baixa do débito junto a 

mesma. O e-mail de envio é mailson@wineventos.com.br. 

5. Não havendo o envio da Nota de Empenho até a data estipulada, nos termos do item 1 e 

2, o inscrito deverá fazer o respectivo pagamento no ato de sua inscrição na secretaria local, 

de acordo com sua categoria e valores. 

6. Não serão consideradas Notas de Empenho que não estiverem condizentes com as 

orientações acima.  

 

Maiores informações: 

Secretaria Executiva 

Win Eventos  

Mailson Tinoco 

(62) 3241-3939 / (62) 98145-2436  

mailson@wineventos.com.br 
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