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Maceió, 11 de Julho de 2018

Empresa CRC AL E-máil: secretada@crcal.orq.br
Evento Reunião CRC/CGE Tel. 82-3í94-3030/3012
Coniato: Waldenice Farias Baíros Cel. 82-9902-1065

Periodo Solicitado 13 e 11107118 coM BLOQUÊtO ATÊ O DtA 1210712018

HOSPÊDÀGEIú: ÍÂRlFÁ ÊXôEPC|OtlÂLMENTE FARA O EVENTO DO cRô AL

l Aplor. SGL Periodo: 12 a 1410712018

DrÁR!As coM cAFÉ 9,A MANHÂ:

TÂRIFAS PARA APARTAMENTOS SUPERIOR:

SGL: R9 299,00 + oil% de ISS

eÇN.DlÇoE§

r Íaraías válidas somente para este grupo e período;
. Os valores acima correspondem â diárias e devem ser multiplicados pelo numeío de noites e de apartamentos solietados.
. Diária indui o café da manhá quando seMdo no restaurante;
. Check-in às 1,{h001Check-oul às 12h00:
. Acrescer M% de ISS
. Alaxa de ISS poderá soíreÍ alteraçáo de acordo com a mudança da legislaÉo úgente
. Acrescer R$ 2,50 de laxa de turismo poÍ apartamenlo/dia;
. Tarifas NET. não comissionadasi
r Os valorês apresentados nesle orç3mênto foram especialmente elaborados pârâ a conlÍâtâçâo em refeÍênoa, sem efeilo para demais

solicitaçôês;. Caso não haja e aceitação exprêssa da proposta atê o dia final do bloqueio acima especifcádo, o hotel não eslá obrigedo e manter as
condiçôeÂ apresentadas neste documênto, sendo nec€ssáía â epresenteçáo de nova propostâ.

O velor dê âluguel íoi câlculãdo de acoÍdo com as dêscriçóes do grupo acima. Cãso o númêro de participantes seje alterâdo,
inlormamos que todo o orçamento será alterado de acordo com o novo peíil, podendo soÍrê, Íeaiustes no valor.

CAPACIBADE DE ACOi/IODAÇÂO DOS SALÓ:S
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lraPA - cENÍRo oÉ coNvÊNÇÕES

Jêquiá

Salà3 Mânguabã ll

Salàs Mangurb6 I

Rotêiro

POHÍO DE INTERNÊI:
lntemet wif co(esia em todo o hotel atravês de senhas de acesso;

ALll,lENÍos &lEElPl§:

cô FEEBR t- ÀKS -Mt tMÔ 25 PEssôÀ sABA DtA't4/07/18 NÃô poDEREMos sERvtR coFFEEs
aBEtr(§
Welcome Coíee
Caíé, chá, leitê e chocolate;
Petit Íou. doce e salgado
Suco de Mangaba
Bolo dê cênoura com chocolate
Pâo pizza
Mini pão síaio com pásta de iango. uva passas,queüo ê tomatê
RS 20,00 p/ pessoa:

CoÍfee Baêak Guãxuma
CaÍé, drá, leite e .hocolale;
Petit four doce ê salgado;
Suco dê acerola e manga
Bolo Íormigueho e cenoura
Bâgúete de hetro com queijo , pÍesunlo e tomate
Pão de queijo
Frutas;
R§ 22,00 pl pessoa:

Coíec Break Jacârecica
Catu, úá, leite e úocolate;
Petit four doce e salgado;
Suco de Caja e Pitanga
Bôlo mêsdadô ê bolo de cocô
Mini páo de íorma com pâstâ de frengo e c€noura
Coxinha
Frulâs: Abacaxi e Mahga
RS 23,00 p/ pessoã;

4
Maceió

Âr,. [)r. ,\ntonio (iourciâ. q25. Pâiuçârâ. l\'lacei(r1AI. - (.1]P: 571130- 170

3{lli-S I ()í) - hcst\\cstcrn.com.br

b
Rcscryas: + 55 (82)

Cofíee Break Joquiá
Café, chá, leile e úocolâte;
Petit four docê e salgado;

(.ldâ hd.l& úrcàBcn \\:.sr.nlo é d..írri.rld..,Era.àô ind...ndúrer
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Suco de Graüola e Laranja
Bolo de Macaxeira e bolo de chocolate
Baguete com reúeio dê queÍo e peito dê peru e lomate ê Pão de íorma com recheio de pasta de ricota
Empada de fÍângo, bolinho de.harquê e Páo dê quêÍo
Melancia, mange e melão
RS 24,00 pi pêssor:;

SERUqO DE SÁLA

() Aqua 300 N,{L R5 4,00() Térmica de 6âfé (021) RS 20,00
( ) Bandeia de petitfouÍ lserve até '10 Dessoasj RS 38.00() Garrâfão de AQUâ Mneral20L R5 20,00

SHOW§ E ATRACOÉS ESPÊCIÀS:

O BW Prêmier l\,{aceió deverá ap.ovar com antecedênciâ mínima de ume semana qualquêr evento que possua em suâ progrâmação shows
musicais e outros que possâm perturbar a lÍanquilidade dos demâis hóspedes e dientes. Caso náo haja a aprovaÉo o evento náo será rêâli2âdô,
não sendo devido qualquer indenização pelo hotel câso isso ocorra.

No caso de contrataçáo de apresentações arlísticas seguem abaixo as especifcações para cada espaço do hotelt

' No Cent.o de Convenções e restâurante, náo haverá restrições quanto à Íealizaçáo de show musical de qualquer eslilo, sendo dupla, líio,
quarteto. banda ou orquestra. Limite de horário: 00h00;. O volume deverá ser Íegulado de forma que o som não venha a alÍapalhar os demais dientes;

DA RÉSPONSABILIDADE PELOS BE§S OEIXADOS t{OS ESPACOS LOCAOOS:
a) O hotel não possui qualquer responsabilidade pelos bens deixados nos espaços locados para realização dê evêntos. devendo o controle
de acesso de pessoas às salâs ser realizado pela empresa que locou o êspaço;

b) Caso o hotel venhã a ser chamadô para Íesponder, como primeirâ responsável ou subsidiariamenle, por quaisquer dos valoaes
referentes à perda e/ou roubo de equipamenlos ocorrido nos espaços locâdos, â emprêsâ que locou o imóvel deverá reconhecer a ilegitimidade do
holel e requerer a sua exdusáo do processos, caso náo Íaça e/ou não obtenha sucesso, deveíá reembolsâr o hotel, os respectivos valores,
incluindo as cuslas e despesas processuais, honorários advocatícios e eventuais condenaçôes incorridos.

fÕi1lliÂ §§ PA6Âl*H.{lô: (a conÍrÍnar apôs análise cadastíal e liberêÇão dê crédito)

Pagamento de 50% dâs despesas do evênlo (Hospedagem + Alimentos & Bebidas + Locaçâo de sâlâs e equipamentos) a ser eÍetuado na data a

ser acordadâ antes do evento.
Faluramenlo de 50% das despesas do evento (Hospedagem + Alimentos & Bebidâs + Locaçáo de salas e equipamentos) com prazo de 15 dias
após adala de saída dogrupo, @.

Agradecemos que nos informe sê êsta proposta está de acordo com sues necessidedes até o dia 12 de Julho dê 20'tg para procedermos com o
bloqueio de espãço e elaboração do contrato coÍíespondente. Depois deste detã as condiçóes dâ cotaçáo poderáo ser renegocjedas-

É grande nosso dêsejo que seu grupo/evênto escolha o BW Premiêr Maceió como seu ânÍtdão, pêlo qual nos colocamos à suâ disposiçáo paía

\,/ qualquêrdúvida ou oú.a nêcessidade.

Atenciosamente,

Michele Tavares
Assistente de Eventos

E,isángela Cosla
Coordenadorâ

Maceió
A1. Dr. Antonio Gouveia^ 925. Paju§ara. N'lacei')lÀl' - CEI': 57030- 170
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TERMo DE JUSTTFTCATIvA - DtspENsA DE LtctrAÇÃo N. 39 /20íB

Pedido de Contratação n" 000051/2018

Maceió/AL, '1 1 de julho de 2018.

fl-tú \,^À\. á* q*"
André Luís Trindade de Assis

Assistente Administrativo

Especificação Qtde Valor Unitário Valor Total
Locação de Espaço para Eventos 0l R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

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

Valor Total
RS 3.000,00

CNPJ: (082) 3023-8100 CNPJ: 09.326.499/0001 -04 lnsc. Estadual : 242'101 30-s
*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 8.666/93.

Enquadramênto Legal: Art. 24, inciso ll, da Lei no 8.66/93, in verbis:
"Art. Zq. É dispensável a licitação:

(. )
ll - para outros serviços e compras de valor até llyo (dez por cento) do limite

previsto na alínea "a", do inciso ll do artigo anterior 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 de preço: Proposta de preços constante do Pedido de Contratação n' 000051/2018

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

l\,4a , í í de julho de 2018.

c sca Silva Araújo FilhaMari
Direto Executiva

c/q

OBJETO

FORNECEDOR

Despacho de ratificacão
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AUTORIZAÇAO DE FORNECTMENTO/SERV|CO N" 39/201 I
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 no 000051/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação No40/20í8
Processo N" 201 8/000051

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 lnsc. Estadual: 24210130-5

Item

coNDlçoEs DE coMPRAS/SERV|çO
1. O prazo de entregâ 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 Departamento de Compras.
3. O pagâmento no valor acima será efetuado. de acordo com a condição de pagamento êstabelecida na proposta, após a entrega do
material/serviço com a correspondente nota fiscal acompanhada das certidões; CNDT; CRF (FGTS); Divida Ativa da União e Divida Ativa
do Estado.
4. No preço deverão estar inclusas ar despesas com transporte, tributos e demais encargos que incidem sobre o objeto desde pedido.
5. Na nota fiscal deverão constar as Íetenções dos impostos, conforme lN RFB ne 7.234/20!2, sendo: tR, CSLL, COF|NS, pts/pAsEp e no
câso de prestação de serviço haverá também o ISSQN.

5. 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 fornecedor, qualquer parcela do material recebido em quantidade superlor
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 dêclâração 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 contribuiçóes e/ou impostos federais (se for o caso)-

Maceió/AL, 1 julho de 2018

Maria ranc da a Araújo Filha
ireto ra ecutiva

os 4c/

ç

Especificação Quant. Unidade
Valor

Unitário Valor Total
01 Locaçâo de Espaço para Evento R$ 3.000,00 RS 3.000,00

Total Geral..... Rs 3.000,00
Local de entrega as Nota Fiscal
Rua: Dona Tereza de Azevedo, ne L.526, Pinheiro, CEP: 57.057-570 - Maceió/AL
Tel.: (82) 3194-3030 e-mail: andre@crcal.org.br
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