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BEST WX§T§RN"

[/aceió. 24 de Abril de 2018

Empresa CRC AL E-mail secretaria@crcâl.org.br
Reunião CRC/CGE Íel. 82-31 94-3030/30 í 2

Contato: Waldênicê Fadas Bârros cel. 82-9902,'1065

Periodo Solicitâdo 28 e 291O5t18 coM BLOOUEto ATE O DtA 30/04t20r8

H"o--§PEPAçEi4; ÍARIFA ExCEPcloNALt$ENTE PARA o EVElllo DO CRc ÂL

4 Apto:. SGL per,oao: 28 a 3O10512018

TARIFAS PARÂ APARTAI,I ENTOS SUPERIORI

SGL: Rl 279,00 + 0,í% de ISS
DBL: Rt 279,00 + 04% dê ISS

Ç§.§stçoE§

O valor de aluguel Íoi cãlculado de acoÍdo com as descriçôes do grupo ac ima. Caso o númeÍo de participantes seja alteÍado,
infoÍmamos quê todo o orçamento sêrá âlterado de acordo com o novo peíil, podendo sofrer rcajustes no valor.

cÀpacrDADÊ DÊ acoMooAÇÃo Dos sÂLÕÉs

Nô,ne do§
Salóês

dades
Pé

di.eho
Lgrgüaa Comp ÀUD, üÀr.ia.:.

ESC, E§P. 'U

Mundau 116m' 2,3m 7,85m 15,85m 120 48 60 50 42

Roteiro 52,6m? 2.3m 6,7m 7,85m 50 32 20 18 20

Jequlá 52,6m' 2,3m 6,7m 7,85m 50 32 18 2a

o 4

05

C/

MaceiÓ
Av. Dr. 

^nhnio 
(iouveia. 1)25. Pajuçara. lvaceiórAl. - CI:IP: 57030- 170

Rcscn'as: - 55 (82) 3023-8100 - b§stwestün.com.br
(tidr llllel & mücà B.sr wtsr$lo (j dc p!4rúdndri!Éqra!:!!Ii!4sds!!§!

ti

16 Apto:. DBL Período: 27 a 30/05/201 8

Velor ESPECIAL do aluguel por
dia / Dorsala {'}

N" de
pessoas Montagem HorárioPeríodo

Localde
Evento

RS 350.00 NEÍAUDlTóRloROTEIRO

R$ 350.00 NElU
28'0511E

JEautÁ
15 th às 18h

R§ 700.001!EI50 ESCOLAR2§ e 38,05i18 MUNDAU

Pág

ê

BW}

Evento:

. Tarifas válidas somente para este grupo e per;odo;
, Os valores acima corÍespondem a diárias e devem ser multiplicados pelo numero dê noitês e de âpartamentos solicitados-
. Diária inclui o café da manhã quando servido no restaurante;
. Check-in às 14h00 / Check-out às 12h00;

' Acrescêr 04% de ISS
. Ataxa de ISS poderá soí.er alteraÇão de âcordo com a mudânçâ da legislação vigenle
. Acrescer R$ 2,50 de tâtâ de lurismo por apa.tamento/diai
. TariÍas NET, nâo comissionadas;. Os valores apÍesentados neste orçámento íoram espeoalmente elãborados para a contrataÉo em reíerência, sem efeito para demais

solicitâçóes;. Caso náo haja a âceitâçâo expressa da proposla âté o diá Íina! do bloqueio acima especiÍicâdo, o hotel não está obrigado â mântêr as
condiçôes apresentadas nestê documento, sendo necessária a apíêsentaçâo de nova p.oposta.

TRO ONVEN OE



Pnrnntsn
BEST WESTERIiI"

iíaPA - cENTRo DÊ coNVE ÇôÊs

Àlundau

SàlEs Mángugba I

RoteiÍo

SâlEs Manguübs ll

PON]LQ,DE ltrIÊ8lEl
lnteÍnel wií cortesia em todo o hotel aúavés de senhas de acesso:

ÁIITÊTIO§.&-EÉEIIAS:

COFFEE BREAKS - ÍrllNlMO 25 PEssoAs

liYglcome Gofíeo
Câíé, chá, leitê e drocolale;
Pelit íour doce e sâlgado
Suco de Mengabâ
Bolo de cenoura com chocolâte
Pâo pizza
[4ini pão sirio com pasta de íiango, uva passas,queÍo e tomate
RS 20,00 pl pessoâ;

colfêe B.eak Guaxurna
CaÍá, chá, leite e .àocolale:
Petit íour doce e salgâdo;
Suco de acerola e menga
Bolo Íormigueiro e cenoura
Baguete de melro com querjo , píêsunio e tomatê
Pão de quêiio
Frutasl
R§ 22,00 p/ pcssoa;

Colfee Brêak Jacarecira
Café, chá, leite e chocolâie;
Petit Íour doce e salgâdo;
suco de Caja e Pitanga
Eolo mêsdâdo ê bolo de coco
Mini pão de forma com pasta de lango ê cênoura
Coxinha
Fn tas: Abacaxi e Manga
RS 23.00 p, pessoã;

Ç
r: tÀ

06
Maceió

Av. I)r. Antonio Oouveia' 925, l']aiuçara. Níaceiti,'AL - CFIP: 57030-170

Resen'as: + 55 (82) 3023-8100 - besn'restem.com.br
CàJÂ h(,lcl .tã íÉÍ$ B.{ §tstflú) t .L srún.í2d. . Ú.àliio indêud'r!'a

Pá9
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Jequiá
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BEST 1i/ESTERN.
CoÍfeê Break Jequlá
CaÍé. úá, leile e docolate:
Pelit Íour doce e salqado;
Suco de Graüola ê Lâ.anja
Bolo de MacaxêiÍa ê bolo dê drocolate
Baguete com reúeio dê queijo e peito de peru e tomate e Pão de Íoíma com Íeúeio dê pasla de dcola
Empada dê frango, bolinho dê chârque e Páo de quêijo
Melanoa, manga e melão
R§ 24,00 p,/ pesso.r;

SERVIÇO DÊ SA.LÁ

i ) Aquâ 300 N4L RS 4,00() Íérmicâ de caíé (021) RS 20,00() Bandeiâ de pelitfour {serve alé '10 pessoas) R§ 38.00() Garrafão de Âqua I\,4inerâl 201 RS 20,00

sHows E ArRA,Ç.0EgE§LEel&§r

O Bw Premier Maceió deverá apÍover com antecedênc.ia minima de ume semana qualquer evenlo que possue em sua programsção shows
musicais e oulros que possam perlurbar a lranquilidadê dos demais hóspedes e dientes. Caso náo haja a aprovação o evento não será realizado,

\/ não sendo dêvido qualquer indenização pelo holêl cãso isso ocona.

No caso de conlrataÉo de apresentaçôes aíísticás seguem abaixo as especifcâçôês parâ câda espaço do hotel:

r No Centro de ConvenFes e reslâuránte. ôáo haverá restriÉes quanto à realizaÉo de show musical de qualquer esülo, sendo dupla. trio,
quarteto, baíldâ oú orquestra. Limite de horário: 00h00;.. O volúme deverá ser Íegulado de forma que o som não venha a atrapâlhaÍ os demais clientes;

DA RESPONSABILIDAOE PELOS BENS DEIXADOS NOS ESPACOS LOCADOS:
a) O hotel não possui qualquer responsabilidade pelos bens deixados nos espâços locádos para realizaÉo de eventos, devendo o controle
de acesso de pessoas às sâlas ser realizado pela empresa quê locou o espaço;

b) Caso o hotel venha a ser chamado para responder, como primeira responsável ou subsidiariamêntê. por quaisqus dos valoíes
reÍerenles à perdâ e/ou roubo de êquipamenlos ocorÍido nos espaços locados, a empresa que locou o imóvel devêrá íeconhecêr a ilegilimidade do
holel e requêrer â sua exdusáo do proc€ssos, caso não faç3 e/ou não obtenha suaesso, deverá reembolsar o hotel, os respectivos valores.
induindo as clslas e despesas processuâis, honorários advocatícios e eventuaas condeneçôes incorÍidos.

f88.§À!E PA-ÇAlIgJ.ljill: (a conírÍnar âpós ânálisê cadastrale libêrãção de crédito)

PRrutrn

Pagamento de 50% das despesas do evento (Hospedagem + Alimentos & Bebidas + Locâçáo dê salas e equipamentos) â ser eÍetuâdo na data a
ser âcordada antes do evenlo.
Faluramento de 50% das despesas do evenlo {Hospêdagem + Àinrentos & Bebidas + Locáção de salas e equipamentos) com prazo de 15 dias
epós a data de saida do srupo. UEDIÂNIEÁPBOI{AqÁ0-OE-qÁDASIEqDÀEüEBESA.

Agíâdecemos que nos informe se esla proposta está de acordo com suas necessidades até o dia 30 de Âbril dê 2018 para procedeÍmos com o

v bloqueio dê espaço e elaborâção do contrato coraespondente. Depois desla dâla as condiçóes da cotaÉo poderão ser renegooadas.

É síande nosso desejo que seu grupo/evento escolha o BW Premier Maceió como seu aníitÍião. pelo qual nos colocâmos à sua disposiÉo para
quâlquer dúvida ou oút.a necessidade.

Alenciosamenle

Elisângela Coslâ
Coordenadora de Eventos

Maceió
Ây. Dr. Antqnio Gouvei& s25. PajuçaÍa. Maceiói^L - CEI': 57030-170

ps5s6,35' + 5j (82) 3023-8100 - !çg@çgpl!3qtr"br
CàJa ho.cl dt mre B.sr §tíá,O t d.,nIF.dd. e ôderô indF@d. À
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Pnrurrn
BEST WESTERN.

Macêió 24 dê Abril de 2018

CRC AL E'mail secretaria@clcal.oro.br
Reunião CGE 82-31 94-3030/301 2
Waldenice Farias Baryos Cel. 82-9902-1065

Periodo Solicitado 29lO5l1A ôon BloouEto aTE o Dta 30/0412018

co o s

O valoí de ãluguel foi cãlculado de acordo com as descriçôes do grupo acima. Caso o númeÍo de participantes 3eja aheÍado,
.v inÍoÍmamos que todo o orçamento será alteÉdo de acordo com o novo perfil, podendo sofreÍ reerustes no valor.

cApacr!Àog DE acoiáoDAÇÃo Dos saLÕEs

Nome dos
Salôês

Medidas Cepecidades
Pé

dlÍeho
Largura Cômp AUD

ÉsP. U

À,{anquabâ | 190m': 12m 15,85m 250 80 100 90 50

MAPA - CENTRO DE CONVENÇOES

Jequiá

Mundau

RoteiÍo

Sãlas Manguaba ll

Salas Manguaba I

o
C

Maceió
Ay. Dr. Antonio Gouveia" q25- PajuçaÍa. l\'laceió/AL - CEP: 57030-170

Resen'as: - 55 (82) 3023-8100 - bestwestem.com.br
aâd, h.'t.l rlà íúú A.í W6tnê ó ÍL g.!Íi.d"d. ê oúeiô úd.Údc4rs

eas O8

Periodo Loôâlde
Evênto pessoas Montagêm Horário Valor ÊSPECIAL do aluguel poÍ

diâ / porsalâ í')

29r0st18 IVANGUABA I 254 AUDITORIO 8h às 17h R$ 1-!_00.00t!EI

Rrr

BWP
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BEST WÊSTERN.
P_A!UO-E]ÀlEEllE!
lntemet wif cortesia em todo o holel através de senhas de acesso:

ÀLITEXI(§-LBEEIDÁ§]

COFFÉE BREÀXS - IiIINIIIO 25 PESSOAS

W6lcomê Colreê
Café, ct!á, leite e ciocolâte;
Petit Íour doce e salgado
Suco de Mangaba
Bdo de cenoura com óocolate
Páo pizza
Minipáo sírio com pâsia de íÍango. uva passas,queÍo e lomate
RS 20,00 p/ pessoa;

CoÍfêe gaeãk Guaxuma
CaÍé, drá, leile e chocolate;
Pêllt four doce e salgado;
Suco de acerola e manga

\-/ Bolo formigueiro ê cenoura
Baguete dê metro com querjo , presunto e tomatê
Pão de queijo
Frutasi
RS 23,00 p, pessoâ:

CoÍfêe BÍêak Jacarecice
Caíé, cfiá, lêite e óocolate;
Petit íour doce e salgâdo;
Suco de Câjâ ê Pitanga
Bolo mesdado e bolo de coco
l\4ini pão de Íormâ com pasta de ÍÍango ê cenoura
Coxinha
Frutas: Abacaxie Mangâ
RS 2{,00 p/ pessoal

sÊRvtço oE salA
() Áqua 300 ML RS 4,OO() Térmica de caíé (021)

Bandeia de Detitfour (serve ãté 10 oêssoas) R$ 38,00() RS 20,00

§!t-o.sl,§, E,AÍRA§.gE §.Es P.EÇ lÀ§:

O BW Premier Maceió deverá aprovar com ântecedêncrâ mínima de uma semana quâlquer evenlo que possua em sua programaÉo shows
musicais e outros que possam pertuóar a tÍanquilidadê dos demais hóspedes e clientes. Câso náo hajâ â apíovaÉo o evento náo será reâlizâdo.
náo sendo deüdo qualquer indenizaÉo pelo hotel câso isso ocora.

No ceso de contratâção de apresentações artísticas seguem âbai)(o as espeoÍcêçõês pere cede espaço do hotel:

r No Centro de Convençóes e reslâurante. não haveÍá restriçóes quânto à realização de show musical de qualquer estilo, sendo dupla, trio.
qúârteto, banda ou oÍquestra. Limite de horárío: 00h00;,

. O volume dêverá ser Íêgulado de forma qúe o som náo venha a atrapalhar os demais clientes;

DA RESPONSABILIDADE PELOS BÊt{S DEIXADOS NOS ESPACOS LOCADOS:
a) O hotel náo possui qualquer responsabilidade pelos bens deixados nos espaços locados para realizaÉo de eventos, devêndo o controlê

de acesso de pessoas às sálas ser realizado pela êmpresa que locou o espaço;

b) Caso o hotel venha a ser úaínâdo paÍa responder. como píimeire responsável ou subsidiariemente, por quaisquer dos vâloíes
reÍerentes à peadâ e/ou roubo de equipamentos oconido nos espaços locâdos, a empresã que locou o imóvel deverá reconhecer a ilegitimidade do

hotel e requerer a sua exdusão do píocessos, caso não façâ e/ou náo oblenha sucesso. deverá reembolsar o hotel. os respeclivos valores,

induindo as clstas e despesâs processuais. honorários advocáticios e eventuais condenaçôes incomdos.

FORUA OE PAGAITÊNÍO: (a confirmar após análise cadastrale liberáÉo dê crédito)

Pagamento de 50% das despêsas do evento (Hospedagem + Alimentos & Bebidas + Locaçáo de salas e eqüipamento§) a sêa efêtuãdo na data a

ser acordada antes do evenlo.

C
Maceió

A§, Dr Antonio GouveiÀ 925. l'jaiuçara. N{aceiólAl - CIiP: 57030-170

Resen'as: - 5J (82) 3023-8100 - bestwestem.com.br
Cãdâ hd.l da n.rca B.« §É16!0 é de nnlEi.dd. . et&rô irrlffid4t<
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BEST WESTERN.
Faturamênto de 50% das despêsas do evento (Hospêdagem + Alimentos & Bebidas + Locação de salas e equipâmênlos) c.m prazo dê 15 dias
após a data de saída do g.úpo, @.

Agradecemos que nos informe se esta proposte êslá de acoÍdo com suas necessidades até o dia 30 de Âbril de 2018 para procedêrmos com o
bloqueio de espaço e elaboração do conlralo conespondenle. Depoas desta data as condiçóes da cotaÉo poderão ser renegociadas.

Ê grande nosso desejo que seu grupo/evenlo escolha o BW Premier Mac€ió como sêu anítrião. pêlo qual nos colocamos à sua disposiÉo pâra
qualquer dúvida ou oulra necessidade.

Atenciosamente,

E,isângelâ Cosla
Coordenadora de Eventos

Maceió
Av. Í)r. Anü]nio Couveia" 925" I'aiuçara. Maceió/AL - C EP: 57030-170

Rescn'as: = 55 (82) 3023-8100 - b€stwestem.@m.br
crà i..cl dá ús B.í lÀtíoa É dê nnttiêdrd. . peídro ihd@d.nru\

Pág
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05i06/18 16.10:27 BEST WESTERN.
RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS

PROWSORY RECEIPT

Avênrdâ Doutor AntoÍrio Gouverâ 925 . pâjuíaÍa, MâcêiÁ - AL, Cep 5703G170 Íel : (82) 3023-E100 Fâ! : (82) 3023-8101

NoME / NÁME: CRC CONSELHO REGIONAL OE CONTABILIDADE D

coMpaNHtA / coMprxy: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ATAGOAS

ENDERECq / ÁDDRg5g, Rua Tereza de Azevedo
l\ilaceio AL 57052600

CNPJ: 12303541000í 78

EMAIL: secretaria@crcal.org.br
CHEGAoA / ÁRR,vÁ L: 28105|18 SNDATDEPARÍURE: 05/06/18

ACCT Ni ECOSTA N DE APARTAMENTO / ROOM N: 8033

ry@

É-marl conlasaÍeceber@bwpÍemielmaceio.com br

RESERVA N 5116657

AR: 462

RPS N: 186095 Sf,RIE: '1

VALOR TOTAL / ÁMOUNTDESCRICAO / DESCR'P''OA/

28105118

29105118

30/0s/18
31105118

)4t06t18

1,300.00

350.00
700.00

-3,050.00

3018
3018
30'18

3018

9001

Aluguel de Salas de
Aluguel de Salas de

Aluguel de Salas de

Aluguel de Salas de

A Faturar

Eventos sem taxa servico

Eventos sem taxa servico

Eventos sêm taxa servico

Eventos sem tâxa servico

700

0.00

RS

R$

3,050.00

122.00

R$

R$

03 lton. do SERVIaOS d.rt. RPs so o convonido. €m xFs'o âó o roÁ ÍdÔcimo, dia
sub3oquento À sua emlsslo . oocreto nÂ 7.551 do 08 d. outubro de 20'13.
DASSO A PASSO PARA EMITIR SUA NFS-ê (CLIENTE) NO SlrÉ:
1 Aceesoo srte da preÍ€Llura do MacaÁ htp/má@lo g'n6s com bÍ/ /2 Escolha â Ôpa-Áo -Aú6ntrcãÚÁo eêm seouida

sereconea ooÁÀo ;oí nps / l- P'€€1chàos dáoos solc'lados'/4 _ F pÍesso.e oboúo',V6nÍ€r Aúenucdáde"

5.cr'que1â';Ée-'vsua,zár'eosre ge'arÁ aopàÀooe,-pressÁo

X

ASSINATURA / SIGNATURE

dêspo3d âqúi 6p@Ícad.s
I aq.s my liabiliry Ío. $is bill is not €ivêd aBD â9íe to bê h€ld Dorsoôally liáblê irn thê evúrt tlrát ÚE indEâiêd pêÍ§on, @npâ.y d âssociáüôn íails to páy fd âny oárt o. the tull d@nt

<,+ /4
Bêsr W6rêm pemr.r Mâc.iÁ - R.zio Socr.r: Sord Hot.l.rid S/Â . Àvônrd. Iroúlor Antonio Gouvê|., t26 - Ptjuara . ll.c.lÁ - aL - Cêp: 57031,-l

Iô1,: (82)3023.8100 F.r:(82) 3021{10'l E_mail: co.la3âreôboÍ@bwpr.mi.rn.@lo,com.b,
C l,lPJ: 09.326.4r9/om i {4 ln.criaao E.l.du.l:24210130_5 ln!crlaio MunlclP.l:900811186 Póg

a

v
A Transportar:

Saldo

Total Tributavêl

0.00

3,050.00

Total

Total lss40/o

tl
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Pedido de Contratação n" 000158/2018

Maceió/AL, 26 de junho de 2018

il
André Luís Trindade de Assis

Assistente Administrativo

Especificação Qtde Valor Unitário Valor Total

Locação de Espâço para Eventos 0t Rs 3.050,00 R$ 3.050,00

SOTEL HOTELARIA S/A ( BEST WESTERN PREMIER)
ENDEREÇO: Av. Dr. Antônio Gouveia, 925 - Pajuçara, Maceió - AL, CEP: 57030-170

Va lor Total
R$ 3.050,00

CNPJ: (082) 3023-8100 CNPJ: 09.326.499/0001-04 lnsc. Estadual : 242'10130-5
*Observaçóes: 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 8.606/93.

Enquadramento Legal: Aí. 24, inciso ll, da Lei n" 8.66/93, in verbis:
"Art. 24. E dispensável a licitação:

()
ll - para outros serviços ê compras de valor até lOo/o (dez por cento) do limitê

prêvisto na alínêa'a', do inciso ll do artigo anterior e para alienações, 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 rêalizada de uma só vez;'.

Justificativa de prêço: Proposta de preços constante do Pedido de Contratação n'000158/2018

Ratifico o enquadramento legal de afastamento de licitação e autorizo a

aquisição/contratação do produto/serviço.

lvla AL, 26 de junho de 20í8.

ad oÊ 4C/c scMari
Diretora ecutiva ers. 3L

TERMO DE JUSTIFICATIVA - DISPENSA DE LICITAÇÂO N'.3, /20í8

OBJETO

FORNECEDOR

Despacho de ratiÍicaÇão

Araújo Filha



. cRc

euroRtznÇÃo DE FoRNEctM ENTo/sERVtco N" l? lzo t a

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" 000158/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação No 12018

Processo N" 201 8/000í 58

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

FORNECEDOR

SOTEL HOTELARIA S/A ( BEST WESTERN PREMIER)
ENDEREÇO: Av. Dr. Antônio Gouveia, 925 - Pajuçara, Maceió - AL, CEP: 57030-170

CNPJ: (082) 3023-8100 CNPJ: 09.326.499/0001-04 f nsc. Estadual : 2421 01 30-s

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 comunicâção sobre entreta do serviço será realizada junto ao Departamento 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 correspondente nota fiscâl acompanhada das certidões; CNDT; CRF (FGTS); Divida Ativa da União e Divida Ativa

do Estado.

4. No preço deverão estar inclusas as despesas com transporte, tributos e demais encargos que incidem sobre o objêto desde pêdido.

5. Na nota fiscal deverão constar as retenções dos impostos, conforme lN RFB np 1.234/2012, sendü lR, CStl-, COFINS, P|5/PASEP e no

caso de prestação de serviço haverá também o lSSQN.

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. Reservamos o direito de recusar e devolver, à custa do fornecedoÍ, qualquer parcela do material recebido em quantidade superior
àquêla autorizada no pedido, bem como todo o mâterial rejeitado pelo nosso controle de qualidâde.

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

9. Apresentar declaração de opção pelo SIMPLES, dê acorda com lN RFB ne 1.23412012 (se for o caso).
10. Apresentar medida judicial que comprove suspensão da retenção das contribuições e/ou impostos federais (se for o caso).

et t, 26 dej unho de 20

a t-
Mari F tsca a ilva Araújo Filha

Diret

Ê c/a
o

EspeciÍicação Quant. Unidade
Vãlor

Unitário Valor Total

01 Locâção de Espaço paÍa Evento R$ 3.050.00 R$ 3.0s0,00

Total Geral..... Rs 3.0s0,00

Local de entrega as Nota Fiscal

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