
 

 

 

Salvador – Bahia, 14 de novembro de 2019. 

Validade: 25 de fevereiro de 2020. 

Ao 

 
Tribunal Regional Eleitoral - TRE/AL 

 

A/C. Rui Carlos Galvão. 

 

 
Prezado Senhor: 

 

Em atendimento à solicitação enviada por e-mail, encaminhamos a proposta para licenciamento do 

sistema web GESTÃO TRIBUTÁRIA (www.gestaotributaria.com.br). 

1. Apresentação  

O sistema web GESTÃO TRIBUTÁRIA, de titularidade da Open Treinamentos e Editora Ltda., foi 

concebido com o intuito de oferecer aos assinantes acesso a informações relevantes acerca da tributação de 

seus contratos, abordando os principais impostos e contribuições incidentes na fonte (INSS, IRRF, CSLL, 

PIS/PASEP, COFINS e ISS). A partir de outubro/2015 foi disponibilizada nova versão que incorporou uma 

ferramenta inovadora: o GT-Fácil.  

Por meio do novo recurso, os clientes terão a oportunidade de simular com grande facilidade a 

tributação incidente sobre seus pagamentos, obtendo instantaneamente a orientação correta sobre como 

proceder em cada espécie de serviço contratado, diferenciando também o tratamento das entidades públicas 

(especialmente da área federal), das demais espécies de contratantes.  

                 Atrelada ao GT-Fácil teremos o simulador de cálculo, que após a consulta das possíveis retenções 

o usuário poderá saber o valor exato a ser pago. Será necessário apenas preencher alguns campos e o 

sistema, puxando os dados da consulta realizada dará, em valor de moeda, os valores a serem retidos em 

cada um dos tributos. O sistema fará o cálculo levando em consideração a natureza jurídica do contratado e 

as possíveis deduções da base de cálculo.  

http://www.gestaotributaria.com.br/


 

 

 Além das especificações técnicas do produto que constam da parte final deste documento, o folder de 

apresentação do site Gestão Tributária também integra a presente proposta, detalhando melhor algumas de 

suas funcionalidades.  

 

2. Planos 

Os planos de acesso oferecidos aos clientes apresentam números de usuários distintos, 

possibilitando que as entidades contratem a opção que melhor se adequa ao seu perfil. São eles: 

  Ideal  

Recurso / Plano Prata Ouro Diamante 

Usuários 3 6 12 

Acesso aos artigos 

publicados 
Sim Sim Sim 

Acesso à legislação 

selecionada 
Sim Sim Sim 

Acesso aos vídeos Sim Sim Sim 

Acesso ao GT-Fácil Sim Sim Sim 
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Nº de 

consultas/mês 
100 500 Ilimitado 

Geração de 

relatório PDF das 

consultas 

Não Sim Sim 

Simulador de 

Cálculo 
Não Sim Sim 



 

 

Consulta de 

legislação por 

município* 

Não Não Sim 

  

A licença adquirida é de uso exclusivo do servidor identificado pelo contratante, sendo vedado o 

compartilhamento de seus dados de acesso com outros usuários, ainda que da mesma instituição, bem como 

vedada a realização de consultas com o objetivo de difundir as informações pesquisadas com pessoas não 

pertencentes aos quadros da instituição.  

3. Preços 

Os preços cobrados pelo licenciamento anual do sistema, que garante o acesso dos usuários 

cadastrados pelo prazo ininterrupto de 12 (doze) meses, contados a partir da celebração do contrato, são 

varáveis de acordo com o plano escolhido e apresenta os valores a seguir: 

Plano 

 
Valor mensal* 

 

 
Valor Anual   

Prata R$399,50 R$ 4.794,00 

Ouro R$599,00 R$ 7.188,00 

Diamante R$898,75 R$10.786,50 

 
* Na condição de contratação do plano OURO você ganhará pelo mesmo valor o acesso ao plano 

DIAMANTE. Oferta válida até 24 de fevereiro de 2020. 
 

* A demonstração do valor mensal serve apenas para demonstrar a vantagem quanto ao investimento. O 

pagamento deverá ser realizado no valor total após emissão da nota fiscal com prazo definido entre as 

partes. 

O pagamento será feito de forma antecipada, em cota única, no valor total equivalente ao plano anual que for 

escolhido, após a celebração do contrato e no prazo a ser acordado com o cliente, mediante apresentação da 

respectiva nota fiscal, em conta corrente de titularidade da Open Treinamentos e Editora Ltda. EPP.  

 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. 

 



 

 

Atenciosamente,  

 

                    

 
Soraya Sá  

Open Treinamentos e Editora  

0800 888 1482  

 


