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di retoria@crcal.org.br

De:

Enviado em:
Para:
Assunto:

James Nunes Barbosa <james.barbosa@trt19jus-br>
quarta-feirâ, Ll de abril de 2018 10:43
diretoria@crcal.org.br
Orçamebt N4estre de Cerimônias

Bom dia, em atenção à solicitação de orçamento para o meu serviÇo de mestre de cerimônias para o dia 13 de abril, das 08h às l2h, em Arapiraca./Al, segue
abaixo valor do cachê:
R$470,OO(quatrocentos e setenta reais)

Att.

JAMES BARBOSA
Mestre de Cerimônias
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TERMO DE JUSTIFICATIVA - DISPENSA DE LICTTACAO N'021/2018

Pedido de Contratação n' 000130/2018

Maceió/AL, 1 'l de abril de 2018

Farias Barros

Desoacho de ratificacão
RatiÍico o enquadramento legal de afastamento de licitação e autorizo a aquisição/contrataÇão do

produto/serviço.
ó/AL, 11 de abril de 2018.

Ía fa o a

tiva

sc/4o
Pás.-

Valor Unitário Valor TotalEspecificaçáo
0l R$ 470,00 R$ 470,00Contrataçào de Mestre de Cerimônias

JAMES NUNES BARBOSA
ENDEREÇO: José Cicero de Oueiroz, 900 - Arapiraca/Al - CEP: 57.312-240

Rs 470,00Valor Total

Tel.: (082) 99939-9568 CPF: 240.496.624-34 lnsc. Estadual:

*Observações: A empresa mantém regularidade com a Dívida Ativa da União e Dívida Ativa do Estado, FGTS e
CNDT, conforme aí. 29, incisos lll; lV e V da Lei 8.666/93.

Enquadramento Legal: Art. 24, inciso ll, da Lei n" 8.66/93, in verbis:
" Aír. 24. É dispensável a licitaçào:

(. )
ll - para outros serviços e compras de valor até 10o/o (dez poí cento) do limite

previsto na alínea "a", do inciso ll do artigo anteÍior e para alienaçõês, 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 dê prêço: Proposta dê preços constante do Pedido de Contratação n" 000'l 30/2018

Rubricâ

OBJETO

Diária

FORNECEDOR

Secretaria Executiva

I

Diretora

h n
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AUTORIZAÇÃo oe roRruectMENTo/sERVtÇo No 2112018

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

Pedido de Contratação n" 0000130/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação No21l201B
Processo N" 201 8/0001 30

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

FORNECEDOR
JAMES NUNES BARBOSA
ENDEREçO: José Cicero de Queiroz, 900 - Arapiraca/Al - CEP: 57.312-240

Tel.: (082) 99939-9568 lnsc. Estadual:

coNDtçoEs DE coMPRAS/SERVTçO

1. o prazo de entrega dos itens constantes desta ordem de compras deverá ser cumprido rigorosamente dentro do estabelecido.

2. qualquer comunicaçâo sobre entrega do serviço sêrá reâlizada junto ao Departamento de Comprâ5.

3. O pagamento no valor acima será efetuado, de acordo com a condição de pagamento estabelecida na proposta, após a entrega do

mâterial/serviço com a correspondente nota fiscalacompanhada das certidôes; CNDT; CRF (FGTS); Divida Ativa da União e Divida Ativa

do Estado.
4. No preço deverâo estar inclusas as despesas com transporte, tributos e demais encargos que incidem sobrê o objeto desde pedido.

5. Nâ nota fiscal deverão constar as retenções dos impostos, conforme lN RFB nq 1.234/2012, sendo: lR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e no

caso de prestação de serviço hâverá também o ISSQN.

6. Será cobrada multâ de 10% (dez por cento), sobÍe o valor do pedido, caso nâo seja cumprido o prazo de entrega, constante da

proposta apresentada a este Órgâo.
7. Reservamos o direito de recusar e devolver, à custa do fornecedor, qualquer parcelâ do material recebido em quantidade superior
àquela autorizada no pedido, bem como todo o material rejeitado pelo nosso controle de qualidade.

8. Apresentâr declaração de isenção/imunidade tributário, conforme o caso,

9. Apresentar declaração de opção pelo SIMPLES, de acorda com lN RFB ne 1.23412012 (se for o caso).

10. Apresentar medida judicial que comprove suspensão da reten dâs contribuiçõês e/ou impostos federâis (se for o caso)

dê abri de

aÍta da Araújo Filhait

iretora ecutiva

c/4
Pá9..---

Especificação Quantidade Unid
Valor

Unitário Valor Total

01 Contratação dc Mestre de CerimôI1iâs 01 Diária R$ 470,00 Rs 470,00

TotalGeral...... Rs 470,00

Local de entrega as Nota Fiscal

Rua: Dona Tereza de Azevedo, np 1.526, Pinheiro, CEP: 57.057-570, Maceió/AL
Tel.: (82) 3194-3030 e-mail: compras@crcal.org.br

Rúb.ica

CPFi 240.496.624-34

Item


