
JATIUCA
HOTEL & RESORT

Maceió, 21 de junho de 2018

CRC AL

Alc: wellinton
Tel.: 82 98825-3682
E-mail: assessoria@crcal.orE.br

O Centrc de Eventos do Jatiúco Hotel & Resort disponibilizo espoços divetsificados que 5e ddequom o

quolquer perÍilde evento- Somo-se o esto versotÍlidode umo equipe reconhecido pelo excelêncio em

setuiço e preporodo poro oÍerecer soluções próticos, vioveis e alinhodos às suos expectotivos.

Eloboromos umq p@posta exclusivo com bose nos necessidodes oTesentodas, visondo atender os suos
expectotívos e gorontir o sucesso do evento.

EVENTO: Orçamento - 05lO7/LB

cEt32A/78

Data HoráÍio sala
Montagem

da Sala
Pessoas

Locação de
Sâlas

PoÍ diâ

Locação de
.Salas COM
DESCONTO

os/ot /78
8h as

1,2h
Jat iuca Auditório 500 Rs 5.000,00 Rs 2.000,00

Valor Estimado de Sala§: RS 2.000,00

O espaço mencionado acima está cotado de acordo com os hoíários estipulados em sua solicitação. Caso

seja necessária montagem/desmontagem da sala, solicitamos a consulta da disponibilidade, assim como
os respectivos valores de locação.

O latiuca Hotel e Resort não cobra taxas adicionais sobre locação de salas e alimentos e bebidas

Os valores de locação de salas não incluem serviços adicionais como alimentação e/ou equipamentos
audiovisuais.

* Valores de Salas não comissionados

Os detalhes operacionais do evento serão formalizados atraves da Ordem de ServiÇo, a ser emitida pelo
depaÍamento de eventos do Hotei, após confirmada a realização do evento. A Ordem de Serviço é parte
integrante deste documento e deverá ser vistada pelo cliente.

A definição e/ou alteração dos menus podeíão seÍ eretuadas após ass;natura deste documento,
diretamente com o departamento de eventos do Hotel, com no máximo 04 dias de antecedência ao início
do evento.

lnformamos, que o latiúca Hotel & Rêsort estará preparado para atender ate 10% a mais do número de
pessoas confirmado em ordem de serviço. O excedente de pessoas será cobrado confoíme valores
aontràtàrlo§.

Espaços para'Eventos

I

Número

ESPECIAt 1 e9!
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Êntrada de Alimêntos & Sebidas no Hotel
Não permitimos a entrada de Alimentos e Bebidas nas dependências do Hotel, por questões de segurança

À,limentos 8r Bebidas

sERVIçO DE SALA - lÍEN5 pOR UNIDADE

Água mineral
Refrigerantes
Térmica de cafél chá/leite
lerrâ de suco

Garrafão de água20lt

I RS s,oo

I RS s,so

I Rs 2s,oo

I RS 28,00

I Rs 2s,00

Após a confirmação do evento e assinaturâ desse acordo, o mesmo não poderá ser cancelado. o
cancelamento ou redução do evento, implícará na cobrança de 100% do valor total estimado neste

documento.

1. Pré-oapamento - depósito antecipado no valor total do evento, conforme esquema de pagamento a

ser deÍinido. O valor total deverá ser pago em até 10 dias antes da data do início do evento. 05 itens

cobrados ao consumo e extras solicitados no dia do evento deverão ser paSos com cartão de crédito.

Caso não haja cartão de crédito, será necessário depósito adicional de 2070 do valor total estimado,
para Barantia de despesas extras. Caso ao término do evento, haja um saldo maior que o depósito

efetuado, a quitação deste deve.á ser efetuada em até 72 horas após o encerramento do evento, via

depósito bancário.

Estâcionâm€nto cortesia.
A entrada do Hotel se dá pela Avenida Álvarô otacílio, 5.500 -.latiúca

Dispomos de estacionamento próprio.
O estacionamento dos carros se dará de acordo com a disponibilidade de vagas

Válidade

os valores e condições aqui apresentados estão válidos até 28106118. Após o vencimento deste prazo,

ca50 o grupo/evento não seja confirmado, serão desconsiderados. o Jatiúca Hotel & Resort .eserva-se ao

direito de reavaliar a proposta apresentada acima, caso haja alteração no escopo do grupo / evento.

Para confirmação do evento/grupo nas condições e valores âpresentêdos, 5olicitamos por gentileza o

seu "de acoÍdo" neSse documento. A assinaturê por ambas as partes representa um compromisso entíe
cliente e hotel, coníorme descrito acima.

OJotíúco Hotel& Resort ogrodece o oportunidode e coloco-se à disposiçõo po.o quoisquet esclorccimentos
e consultos que se íizetem necessórios.

- itrll

Prâ:o de Cancelamento (fventos:5alâ5 e Bébidas & Âlimento§)

foimas de Pâgamento

lnternet Wireless
Cortesia nas sa,as de eventos e áreas sociais do Jatiúca Hotel & Resort.

h

lnÍormações e Serviços adicionâis

]AÍiÚcÀ HÔTEI & RESÔRT
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Atenciosamente,

Nomel ,.?Á /Á ,n-y/ y'íL.,t/,í/ ruiA
cargo: ? //2ã7O íz/1' á/§a/T / /./1

r^pr"r", 7! fr é/,4 /
,*i'*, i t ", -' t"/z'* t - z t
o.r", 9,//z///8

Para contratos:
lferuçÃO: Favor rubricar as páginas anteriores e assinaÍ esta página do acordo

\

célia Barbosa
Di., 155 8212722-2OOB /2722-2026
t-mail:celia.barbosa@holeliaiuca.coi/hr r -l
Deacordo: 4/br/rh[/-

'HoTEL & Bi§onf
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RMO DE JUSTIFICATIVA - DISPENSA DE LICIT NO 1

Pedido de Contratação n" 000188/2018

Maceió/AL, 26 de junho de 2018.

t
André Luís Trindade de Assis

Assistente Administrativo

Qtde Valor Unitário Valor TotalEspecificação

R$ 2.000,00Locação de Espaço para Eventos 0l R$ 2.000,00

Valor Total
R$ 2.000,00

ENDERE CEP: 57036-850: Av. Alvaro Otacílio 5500 - Jatiúca Ívlaceió - AL
HOTEL JATIÚCA SiA

CNPJ: (082) 2122-2008 CNPJ: 11.197.308/0001-95 lnsc. Estadual:
*Observações: A empresa mantém Íegularidade com a Dívida Ativa da União e Dívida Ativa do Estado, FGTS e
CNDT, conforme art. 29, lncisos lll; lV e V da Lei 8.666/93.

EnquadÍamento Legal:4rt.24, inciso ll, da Lei no 8.66/93, in verbis:
"Ad.24. É dispensável a licitação:

(..)

ll - para outros serviços e compras de valor até 10o/o (dez por cento) do limite
previslo na alínea "a', do inciso ll do artigo anlerior e para alienações, nos casos
previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra
ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;'.

Justificativa dê preço: Proposta de preços constante do Pedido de Contratação n'000188/2018

Ratifico o enquadramento legal de afastamento de licitação e autorizo a

aquisição/contratação do produto/serviço.

Ma ólAL,26 dejunho de 2018.

d itva Araújo Filha cle
Pag. -.-----

Mari
Diretora ecutiva

RubÍica

Despacho de ratificação
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AUTORTZAÇAO DE FORNECTMENTO/SERV|ÇO N" _/20í8

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@crcal.orq.br

Pedido de Contratação n" 000188/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação No 1 /2018
Processo N" 201 8/0001 BB

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

FORNECEDOR

HOTEL JATIUCA S/A
ENDEREÇO: Av. Alvaro OtacÍlio, 5500 - Jatiúca, Maceió - AL, CEP. 57036-850
Tel.: (082) 2122-2008 CNPJ: 1 1.197.308/000'l-95 lnsc. Estadual:

Item

coNDrçoEs DE coMPRAS/SERVTçO

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

2. Qualquer comunicação sobre entrega do serviço será realizada junto ao Departamento de Compras.

3. O pagamento no valor acima será eÍetuado, de acordo com a condição de pagamento estabelecida na proposta, após a entrega do
material/serviço com a correspondente nota fiscal acompanhada das certidões; CNDT; CRF (FGTS)j Divida Ativa da União e Divida Ativa
do Estado.
4. No preço deverão estâr inclusâs as despesas com transporte, tributos e demais encàrgos que incidem sobre o objeto desde pedido.
5. Na nota fiscal deverão constar as retenções dos impostos, conforme lN RFB ne 7.234/2072, sendo: lR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e no
caso de prestação de serviço haverá também o ISSQN.

6. Será cobrada multa de 10% (dez por cento), sobre o vâlor do pedido, caso não seja cumprido o prazo de entrega, constante da
proposta âpresentada a este Órgão.
7. Reservamos o direito de 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. Apresentâr declaração de isenção/imunidade tributário, conforme o caso,
9. Apresentar declaração de opção pelo SIMPLES, de âcordâ com lN RFB ns 1.234/2012 (se for o caso).
10. Apresentar medida judicial que comprove suspensão da retenção das contribuiçõe5 e/ou impostos federais (se for o caso).

Maceió/AL, 2ítde junho de 2O

r
Maria Fran daS vac Araújo Filha

Diretora E cutiva

c/4
Pag. -...-

Especificação Quant. Unidade
Valor

Unitário Valor Total
01 Locação de Espaço para Evcnto R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

Tota I Geral Rs 2.000,00
Local de entrega as Nota Fiscal

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

Rubrica

O: :Çf,Ç,,,r,

-t- fu/rail,


