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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Memorando nº 916 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COFIN
Maceió, 11 de outubro de 2021.

Para: Secretaria de Administração
Assunto: Treinamento - Curso On Line - EAD

 

Sr. Secretário,
 
1. Inauguro os presentes autos com vista a inscrição de servidores desta COFIN , 

no curso on line de "Gestão Tributária de Contratos e Convênios.Incluíndo a nova maneira de
reter o INSS da Cessão de Mão de Obra de acordo com a RFB", realizado pela Open
Treinamentos e Editora, na sistemática EAD - on line ao vivo no período de 18 a 22/10/2021.

 
  2. O presente treinamento é imprescindível para aperfeiçoamento da realização de

diversas atividades desta COFIN, notadamente em relação às unidades da SGF  e a recente
SPPAC. Entre as atribuições das unidades estão a  análise com fins de retenção tributária, e
também a análise dos tributos incidentes sobre as planilhas de formação de preço,
respectivamente.

 
3. A inscrição individual para referido Curso custa R$ 2.197,00 (dois mil cento e

noventa e sete reais), mas a organizadora do treinamento concedeu um desconto a este Tribunal,
ofertando a proposta para 04 participantes ao custo total de R$ 8.788,00 (oito mil setecentos e
oitenta e oito reais), com cortesia de mais 01 inscrito o que reduziria o valor per capita para R$
1.757,60 (um mil setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos).

 
4. Os participantes indicados para realização deste curso são:
SGF- Seção de Gestão Financeira
a) Diana Carvalho Van Der Ley Lima
b) Rogério Rocha da Silva
 
SPPAC- Seção de Preparação de Pagamentos e Conformidade
a) Lenida da Paz Barros
b) Wilton Daniel Felix de Lima
 
5. A cortesia será destinada a este subscritor já, que, diante das inovações na

legislação tributária a sua reciclagem é fundamental para gerenciamento da unidade no que tange
aos aspectos da tributação incidente sobre os contratos.
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6 Desta feita, visando a instrução anexei:

1. Proposta da Empresa e Conteúdo Programático (0957731).

2. Certidões Negativas

  2.1 - Municipal (0957742);

  2.2 - Receita Federal (0957745);

  2.3 - TST (0957747);

  2.4 - Estadual (0957749);

  2.5 - FGTS (0957755);

  2.6 - Falência e Concordata (0957757);

  2.7 - Consulta Consolidada do TCU (0957767);

3. Compatibilidade de Preços (0957760, 0957761 e 0957763);

4. Atestado de Capacidade Técnica (0957810);

5. CADIN (0957867);

6. Declaraçaõ de Exclusividade (0957870);

 

7. Trata-se indubitavelmente, de empresa de notória especialização na sua área de
atuação , como é de praxe na Administração Pública, tendo sido anexados os certificados de
capacidade técnica (0957810) e de exclusividade (0957870), a atrair a contratação por
inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 25 da Lei 8.666/93.

 
8. A empresa encontra-se adimplente no sistema CADIN (0957867).
 
9 Com essas considerações, submeto o pleito ao descortino de Vossa Senhoria, ao

tempo em que solicito que sejam promovidas as providências necessárias à autorização da
contratação, alertando-se para que se imprima celeridade, tendo em vista o prazo de realização
do evento.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador Orçamentário e Financeiro, em 11/10/2021, às
17:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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