
GRAFMAROUES
6rafmarques lnd, fditora e Servjços Ltda

Nlaceió 08/10/201Ít

A Corselho Reg. de Contabilidade de AL

At. André t,uís

Fone: (82)3194-3030 Ccl:

Prc/ado cliente.
Vinros llravós dcsla aprcsentar nosst propostil orçanrcntárir para a confecçio do(s) scrvico(s) conlormc cspecilicaçõcs abaixo

Ítem(s) solicirado(s) do orçamento numero 060752.

500 Bloco - 20xt de Notâs

I via 140x200mm, 4x0 corcs cm Off-set FSC 90g. Prova Digital
Intercalação, Colado.

Total: RS 937.30 Unitário:R$ 1.8746 Pgto: À visrâ

02 500 Crâchá - lox12 freÍte e verso / cordâo branco

105x150mm,4x4 cores cm Couche Fosco FSC 170g. PÍova Digital.
Furado, Cordão Para Crachá, Laminação Brilho=2 Lados.

Total: R$ 665.95 Unitário:R$ 1,3319 pgto: À visao

CNPJ:00.887,925/000'1-04 - lnsc. Est.r 24.088.í.48-5 - CMC 90.026.576-0
Praça Guimàrães Passos, ES Poço - CEP: 57025-480 - Maretó - Alagoas

Pabx:82 2121 6161 - E-maili gràf marquês@gíaf marques.com.br

www.graf marques.com,br

Grafmaques Indústria Editora e Serviços Ltda
CNPJ: 00.887.925l000 l-04

Vendedor: Comercial

Atenciosamente,

Grafmarques

Conselho Reg. de Conrabilidade de AL
CPF/CNPJ: / - Pag. _08__
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Pedido de Contratação no 0000283/20'18

, 10 de outubro de 2018.

Ked n de Queiroz Andrade
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Especificação Quantidade Valor Unitário Valor Anual Total
Crachás 105mm x 150mm 500 R$ 1.3319 R$ 665,95

Bloco de Notas 140mm x 200mm 500 R$ 1,8746 R$ 937,30
Valor Total RS 1.603,25

GRAFMARQUES tNDUSTR|A EDTTORA E SERVTçOS LTDA
ENDERE o: Guimarães Pass 88- Maceió/AL - CEP: 57.025-480
Tel.: (082) 2't21-6161 CNPJ: 00.887.925/0001-04 lnsc. Estadual: 24088448-5

mantém D id Aria dVA Ua iãon D vid Ata a od Estado F eTS
TCND aconforme rt 29 e d Leia I .666/93

"Att.24. É dispensável a licitação:
(.. )

ll - para outÍos serviços e compras de valor até 1\o/o (dez por cento) do limite
previsto na alínea "a", do inciso ll do artigo anterior e para alienações, nos casos
prêvistos 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;,.

Enquadramento Legal: Art. 24, inciso ll, da Lei n" 8.66/93, in verbis:

Pro posta ntrataçã 3120cativaustJ ifi dê d co stan donte dPepÍeço deido CopreÇos n 000 028o I1

Despacho de ratificacão

Ratifico o enquadramento regar de afastamento de ricitação e autorizo a
aquisição/contratação do prod uto/serviço.

ceió/Al, 10 de outubro de 20í8.

nctsc a Silva Araújo Filha
c/4
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TERMO DE JUSTIFICATIVA - DISPENSA DE LICITAÇÃO N'59/2018

OBJETO

*Observações: A empresa
tn ctsos

regularidade com a



. cRc

AUTORTZAÇAO DE FORNEÇtMENTO/SERV|ÇO N" 59/2018

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

Pedido de Contratação no 000283/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação N"59/2018
Processo No 201 8/000283

Prazo de entrega: A combinar
Area (s) Demandante (s): Assessoria da Presidência

FORNECEDOR
GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVIçOS LTDA
ENDEREçO: Praça cuimarães Passos, 88 - Poço, Macêió/AL - CEP: 57.025-480

Tel.: (082) 2't21-6161 CNPJ: 00.887.925/0001 -04 lnsc. Estadual: 24088448-5

Item

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 comunicação sobre entrega do serviço será realizâda junto ao Departamento de Compras.
3 O pagamento no valor acima será efetuado, de acordo com a condiçâo de pagamento estabelecida na proposta, após a entrega do
material/serviço com a correspondente nota fiscalacompanhada das certidôes; CNDT; CRF (FGTs)j Divida Ativa da União e Divida Ativa
do Estado.
4. No preço deverão estâr inclusas as dêspesas com transporte, tributos e demais encargos 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. tR, CStt, COFINS, ptS/pASEp e no
caso de prestação de serviço haverá tâmbém o lSSeN.
6. Será cobrada multa de 10% (dez por cento), 50bre o valor do pedido, caso não seja cumprido o prazo de entrega, constante da
proposta apresentada a este Órgão.
T Reservamos o direito de recusar e devolver, à custa do fornecedor, qualquer parcela do material recebido em quantidade superior
àquelâ 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 declaÍaçâo de opção pelo SIMPLES, de acorda com tN RFB ne 1.234/2012 (se for o caso).
10. Apresentar medida judicial que comprove suspensão da retenção das contribuições e/ou impostos federais (se for o caso).

Macei 10 de outubro 2018

M crs d S lva Araújo Filha

Especificação Quant. Unid.
Valor

Unitário Valor Total
01 Crachás 105mm x 150mm 500 Unid. R$ 1,3319 R$ 665,95

Bloco de Notas 140mm x 200mm 500 Unid R$ 1,8746 R$ 937,30

Total Geral......
RS 1.603,25

Local de êntrega as Nota Fiscal
Rua: Dona Tereza de Azevedo, ne 1.526, Pinheíro, CEp: 57.057-570, Maceió/AL
Tel.: (82) 3194-3030 e-mail: compras@crcal.org.br
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