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

DESPACHO

Maceió, 10 de fevereiro de 2023.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de renovação da assinatura digital do Sistema de Gestão Tributária, nos termos da proposta de renovação enviada pela OPEN TREINAMENTOS e

EDITORA LTDA no plano DIAMANTE (1241961), conforme INFORMAÇÃO Nº 582 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COFIN (1241568), no montante anual de R$ 10.788,00
(dez mil setecentos e oitenta e oito reais).

 
Os autos vieram a esta Seção de Instrução de Contratações para complemento da instrução, tendo em conta se tratar de hipótese de contratação direta, nos

termos do art. 25 da Lei nº 8.666/93 - Despacho GSAD 1244090.
 
Após verificação da tabela de preços praticados pela futura contratada em sua página eletrônica, https://gestaotributaria.com.br/, registramos que o preço

ofertado à Administração é condizente com o praticado por ela no mercado.
 
Constam dos autos:
- Consulta ao SICAF: página 3 do evento 1244427;
- Cadin: página 1 do evento 1244427;
- Consulta consolidada TCU: página 2 do evento 1244427;
- Certidão de Regularidade do FGTS: 1246431;
- Certidão junto ao Fisco Municipal: 1242031; e
- Declaração de Inexistência de Prática de Nepotismo: 1246426.
 
Desta forma, sugerimos, s.m.j., a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, nos termos do Art. 25, Caput da Lei nº 8.666/93 com a empresa OPEN

SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 09.094.300/0001-51, no montante de R$ 10.788,00 (dez mil setecentos e oitenta e oito reais), posto não constar
dos autos, salvo melhor percepção, os elementos enumerados no art. 72 da Lei nº 14.133/2021, aplicável aos casos de contratação direta por ela disciplinados, em
consonância com orientação do Senhor Secretário de Administração, em procedimentos relacionados (1244091).

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
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