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PROCESSO
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INTERESSADO DIRETORIA FINANCEIRA
ASSUNTO
Contratação direta por inexigibilidade de licitação.

Despacho Nº 37377 / 2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG
Senhor Presidente,
Trata-se da renovação do contrato para a aquisição de 1 (uma) assinatura anual para acesso ao "Sistema web “Gestão Tributária”, ferramenta de
consulta on-line, a qual auxilia na apuração dos principais tributos incidentes sobre as contratação de terceiros (pessoas físicas e jurídicas) realizadas por este
Tribunal de Justiça, focada nas retenções e encargos tributários relativos ao INSS, IRRF, CSLL, PIS/PASEP E ISS, sistema desenvolvido pela empresa OPEN
TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA.
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 3218089), comprovada a disponibilidade orçamentária
(evento 3203693), no exercício das atribuições conferidas pelo inciso IX do artigo 1º do Decreto Judiciário 99/2013, publicado no Diário de Justiça 3045, de
7/2/2013, DECLARO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, nos termos do artigo 25, "caput" da Lei 8.666/93, com vistas à contratação da empresa
OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA - EPP, para fornecimento da assinatura em referência, pelo valor total de R$ 8.688,00 (oito mil
seiscentos e oitenta e oito reais), conforme proposta sob o evento 3204181.
Encaminho os autos a Vossa Excelência, com sugestão de ratificação e publicação do ato de inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo
26, caput, da Lei 8.666/93.
Na oportunidade, solicito seja autorizada a emissão da Nota de Empenho respectiva.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por Jonas Demostene Ramos, Diretor Geral, em 30/06/2020, às 11:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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