
@§ Mht ewtúo namelhor loalizaeão da CiÁade.Eventos

Ao Sr.{a): André Luís
Empresa: GRG
E-mail: desenprof@crcal.org.br
Telefone: (O82) 3í94. 3O3O
Data: O8.O3.2Oí8 l{orário: í9h às 22h
Quantidade de pessoas: 7O
Nome do Evênto: Dia Internacional da Mulher

Equipamentos inclusos no aluguel de salão:

a Sonoiizâção com 01 micrcÍonê com Íio
. OÍ Ílip chart com 05 Íolhas - Folhas oxtras R§5,00 un
. 01 porta banner
. lntârnât u,iÍi
. Extensáo de energia para ligar o notêbook

Sala: R$ 1.440,00
Total do ovonto: R§ 1.440,00

ktfir;l? *ãa:trlr
ALIMENTOS E BEBIDAST

.l A contrâtação dos serviços dê A&B (Alimontos e Bebidas), dÊvo seÍ proporcional ao número de participantes do
evenlo. o cliente se responsabilizará pelos número menor de pessoas ou excedentes.

* Não ó pôrmitido a êntrada de alimôntos terceirizados no hotel.
* Não autorizamos a saída dê alimentos do hotel.
, O coÍÍeê break tem duração máxima de 45 minutos, não podendo excêder.
.a O coquetel tem duràção máxima dê 01 hora, não podendo êxcêdêr.
.! O almoço devêrá sêr sêÍvido no Íêstaurante quê tem capacidade máxima de 150 lugaÍes, no horário de 12:O0h às

15:O0h.
* Cobramos a taxa de Íolha no valor de RS 50.00 por gaÍ.âÍa dê bêbida alcoolicâ trazidâ pêlo cllente.

MATERIAIS:

* Todo o mâterial de eventos dêvê entraÍ pêla poÍaria de sêrviço do hotel, nunca pela recepção.
+ O matorial quô Íoi locado torcôiÍizôdo por conta do cliant6, é d6 rôsponsabilidado do mosmo om Íolação ao

transpoÍte e Íecolhimento.
.:. Não ó pôrmitido a utilização dG som alto ê n€m do acêssó.ios qu€ Íãçam barulho (BUZINAS, APITOS E ETCI s

incomodêm os nossos hóspêdos nas depênd6ncias dos salôês,
.:. Não é permitido íumar dentÍo dos salõ€s,
.i. É necessário quo ao sair o clionts veriÍiquo todo o seu matorial trazido, evitando Ísclamaçôes posto.iores. O hotol

não sê responsâbilizará por quaisquêr obietos delxados em suas dependências.
.:. 56rá cobrado do clionto qualquer dâno reÍrento a estrutura dos salôos, dopônd6ncia ê oquipamsntos causados pelos

participantes do evento.
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caNcELÂMENTos r llrenlçÕes:
* 14 dias ênteriores a data do evento

PáS

c/q

MAcÊró MAR
HOTET

350252 14r1a 2,? loo 50 2to 12O R$ 1,44O,OO

(



Caso o CONTRATANTE vonha a cancelá-lo após osta dalâ, Íica dosdô já convencionado quo sorá aplicada uma

multa do natureza compen6atóÍia, polas d€sp€sâ6 administrativas o pordâ dô outras opoíunidadô6 de nogócio, a §6Í

paga pela CONTRATANTE no patamar de 25 yo Ívinte e cinco por conto) calculados sobrc o valor total dêsse

orçam€nto.

DADOS BANCÁRIOSI

MME Rostaurantos o Evontos Eir€li EPP

CNPJ: 28.287.420/0001-10
Banco: Santander
Agência:4475
contâ corênto: 13000956-6

C.N.P.J ou CPF:

RAZÃO SOCIAL OU NOME COMPLETO:

NOME FANTASIA:

INSCRICAO ESTADUAL

TNSCRTÇÃO MUNTCTPAL

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:

ENDEREÇO EAIRRO:

CIOADE: UF:

OBSERVACOES:

EMAIL:

TELEFONE:

* FAVOR PREENCHER DADOS PARA O ENVIO OA FATURA:

A/C:
NOME FANTASIA:
ENDEREçO: N BAIRRO:

CIDADE: UF: CEP i

OBSERVACOES

* DE ACORDO:

Doclaro estar ciênts d€ todas as conÍirmaçóos acima:

de

FAVOR PRÊENCHER OS DADOS PARA A EMISSAO DE NOTA FISCAI

NOME COMPLETO DO RESPONSÁVÊI-

ASSINATURA DO RESPONSÁVEI

lvtACElÓ iúÂR
HOTTI

Evantos lst e,tentn nanwlllrr lÁi:r.cfto da CiÃaàe.

PAGAMENTO:
.i O pagamsnto do SOYo doverá seÍ êíêtuado antecipadamonle para gârantia do bloquoio o coníirmâção do ovonto. O

saldo podorá seÍ pago at6 15 dias ânteriores a data do mosmo,
.3. O não pagamonto antecipado após a conÍiímação do ovonto, r66ullará no cancolamonlo do mosmo.

, Paoâmento ,âturado âpenas com autoíização prévia do sotoÍ Íinancêiro do hotol. P.azo para análiso do crádito de

ató 03 dias últois.
.:. os pREÇos AcrMA MENcroNAoos, EsrÃo suJElros a AITERAÇÂo sEM avrso pRÉvro.

NOTAS FISCAIS

, Não smitimos nota fisoal dq alimentos e bebidar, aponas cupom fi.cal.

CEP:

FORMA DE PAGAMENTO:



#cnc,uruu

Pedido de Contratação n' 000076/2018

ió/41,08 de março de 20'18

on de Que Íoz Andradê
Membro da Comissão Permanente de Licitação

Qtd Valor Unitário Valor TotalEspecificação
RS 1.440,00 R$ 1 .440,00Locação de Espaço para Evento

MME RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI ( MACEIO MAR HOTEL)
ENDEREçO: Avenida Álvaro Otacílio, 299'l - Ponta Verde, Maceió/AL - CEP: 57.035-180

RS 1.440,00Valor Total

CNP J: 28.287 .420/0001 -1 0 lnsc. Estadual: 24736166-6Tel.: (082) 2122-8000

*Observações: A empresa mantém regularidade com a Dívida Ativa da União e Dívida Ativa do Estado, FGTS e
CNDT, conforme art. 29, incisos lll; lV e V da Lei 8.060/93

Enquadramento Lêgal: Art. 24, inciso ll, da Lei no 8.66/93, in verbis:
"aít. zq. É dispensável a licitação:

(.. )
ll - para outros serviços e compras de valor até 1Oo/o (dez por cento) do limite

previsto na alínea 'a", do inciso ll do artigo anterior e paÍa alienaçóes, nos casos
previstos nesta Lei, desde que não se reÍiram a parcelas de um mesmo serviço, compra

ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;'.

Justificativa de preço: Proposta de preços constante do Pedido de Contratação n'000076/2018

Desoacho de ratiíicaÇão

produto/serviço
Ratifico o enquadramento legal de afastamento de licitação e autorizo a aquisição/contratação do

iólAL,08 de março de 2018

sca o Filha
D Executiva

TERMO DE JUSTIFICATIVA - DISPENSA DE LICITACÃO N'017/2018

OBJETO

0l

FORNECEDOR



o cRc

Pedido de Contratação no 000076/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação N"í7120íB
Processo No 20í 8i000076

Prazo de entrega:
Área (s) Demandante (s): Assessoria da Presidência

MME RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI ( MACEIO MAR HOTEL)
ENDEREçO: Avenida Álvaro Otacílio, 299'l - Ponta Verde, Maceió/AL - CEP: 57.035-180

Tel.: (082) 2122-8000 CNP J : 28.287 .420/0001 -1 0 lnsc. Estadual: 2473616&6

coNDrçoEs DE coMPRAS/SERV|çO
1. O prazo de entrega dos itens constantes desta ordem de compras deveÍá ser cumprido rigorosamente dentro do estabelecido.
2. Qualquer comunicação sobre entrega do serviço será realizada junto ao Oepartamênto de Compras.
3. O pagamento no valor acima será efetuado, de acordo com a condição de pagamento estabelecida na proposta, após a entrega do
material/serviço com a correspondênte nota fiscalacompânhada das certidões; CNDT; CRF (FGTS); Oivida Ativa da União ê Divida Ativa
do Estado.
4. No preço deverão estâr inclusas as despesas com transporte, tributos e demais encargos que incidem 50bre o objeto desde pedido.
5. Na nota fiscal deverão constar a5 retençôes dos impostos, conforme lN RtB ne L.23412O12, sendo: lR, CS[t, COF|NS, ptS/pASEp e no
caso de prestação de serviço haverá também o ISSQN.

6. Será cobrada multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do pedido, caso não seja cumprido o prazo de entrega, constante da
proposta apresentada a este órgão.
7. Reservâmos o direito dê recusar e devolver, à custa do fornecedor, qualquer parcela do material recebido em quantidade superior
àquela autorizada no pedido, bem como todo o material rejeitado pelo nosso controle de qualidade.
8. Apresentar declaração de isenção/imunidade tributário, conforme o caso,
9. Apresentar declâração de opção pelo SIMPLES, de acorda com tN RFB na 1.23412012 (se for o caso).
10. Apresentar medidâ judicial que comprove suspensão da nção das contrib es e/ou impostos federais (se for o caso)

08 de

I
Mari sca Si a Araújo Filha

Direto Executivat,

c/4

. ?-U

Item Especificação Quantidade Unid
Valor

Unitário Valor Total
01 Locação de Espaço 0l U nid R$ 1.440,00 R$ 1.440,00

Tota I Geral...... R5 1.440,00
Local de entrega as Nota Fiscal
Rua: Dona Tereza de Azevedo, np 1.526, Pinheiro, CEP 57.057-57O, Maceió/AL.
Tel.: (82) 3194-3030 e-mail: compras@crcal.org.br

Pás

R

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO N" 1 7/201 8

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS
Rua: Dona Tereza de Azevedo, No 1.526, Pinheiro, CEP: 57.057-570, Maceió/AL
CNPJ: 12.303.541.0001178 - Tel.: (82) 3194-3030 e-mail: crcal(ôcrcal.oro br

FORNECEDOR


