
CAFE EXPRNSSO LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-ME
cNPJ N'. 08.177.613/0001-00

cMC 900739703

Maceió, 30/01/2019
ORÇAMENTO/PROPOSTA ESPECIAL /6-3974 _PROPOSTA

02 Máquina(s) TREVI
SPIDEM//LIRIKA/INCANTO/SAECO, italianas, para café expresso com moinho,
(contrato de locação) com valor de (R$,100,00), Íixo até JANEIRO de 2020 se o
contrato estiver vigente, pago através de boleto CEF( RECIBO DE LOCAÇÃO),
documento hábil a contabilizar, que (substitui Nota Fiscal) conforme Lei em
vigor,descrita no corpo do boleto, todo o dia 10, após o mês utilizado,ou seja, usa
em JANEIRO (30 DIAS ) paga em FEVEREIRO clia 10 e assirn succssivarnente.
Toda e qualquer manutenção (peças e n'rão de obra), são de nossa inteira
responsabilidadc, incluindo a troca do equipamento se por acaso convier.
Eouioamentos instalados fora de MACEIÓ. o transporte oara INSTALACÀO e
nranulcncâo. sc fará expressamente Dor conla e rcsDonsabilidade do
LOCATÁRIO.

No que diz respeito a café, nós recomendamos
(compulsório) o café AFA EXPRESS GOLD, fomecido pela GOLD CAFÉS em
Maceió, sem custo de entrega, por questões de conhecimento em Íelação ao
DIFERENCIAL de conteúdo das embalagens, pois a qualidade do GRÃO e de
fundamental importância para se obter um café expresso de qualidade superior e
um desempenho maior e melhor do equipamento. Não há cotas de consumo nem
limites Pré- estabelecidos , a quantidade é tão somente a medida de sua necessidade
e será entregue por conta do fomecedor,(GOlD CAFES) onde e quando melhor the
convier,o que significa dizer, que o controle final de custos está integralmente em
sua mão.

A título de informação, atualmente com 01Kg de CAFÉ
AFA EXPRESS GOLD é possível obter até 120 doses DE 70 ML, a um custo de
aproximadamente R$0,31 centavos por dose. O pacote com 01k9., custa por
Yolta de R$38.00.

Esperando atender suas expectativas, e deixando claro ,

que propostas difercntes terão que ter valores e produtos finais diferentes , passo

a seguir alguns dados do equipamento:
Autonomia do abastecimento : 35 Doses / depósito de borra:13 doses.

Medidas: larg 320 (+100) altura 380(+100) profunditlade 330
Peso : I 1,4 kgs
Voltagem:22O v
Potência:1250 w
É estritamente necessário o uso de água mineral neste equipamento em função
do cloro existente na água comum,
É necessário também uma tomada tri polar aterrada (computador).
Prazo de instalação máximo: 10 dias após a confitmação,VlA EMAIL/FAX.
Outrossim, acrcscento ainda a informação, que em função de hâver água quente
permanente no equipamento, podem ser preparados sopas, leites, chás e
achocolatados solúveis, ampliando assim de sobremaneira a performance do
equipamento,

Agradecendo desdejá a sua atenção a qual m
horua , colocamo-nos ao seu inteiro dispor, atenciosamente,

JOSE R. ANTTINES/ANTONIO LUCENA
gerentes

FONE/FAX (82)32410s90/
EMAIL / cafeexpressolocacao@hotrnail.com
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TERMO DE JUSTTFTCATTVA - DTSPENSA DE LTCTTAÇAO N" 01012011

Pedido de Contratação no 000062/2019

eió/AL, 30 de janeiro de 2019

e Queiroz n rade

Especificação Período Valor Mensal Valor Anual Total
LocaÇão de 02 À/áquinas de Cafe 12 R$ 400,00 R$ 4.800,00

ENDEREÇO: Rua Tereza de Azevedo, no 300 - Sala 103 - Pinheiro, Maceió/AL - CEP: 57057-570

Valor Total R$ 4.800,00

CAF EXPRESSO LOCAÇ O DE MAQUINAS LTDA - ME

Tel.: (082) 3241-0590 CNPJ: 08.1 77.61 3/0001 -00 lnsc. Estadual:
*Observações: A empresa mantém regularidade com a Dívida Ativa da União e Dívida Ativa
do Estado, FGTS e CNDT, conforme aft.29, incisos lll; lV e V da Lei 8.666/93.

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

()
ll - para outros serviços e compras de valor até 10o/o (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'000062/2019

Ratifico o enquadramento legal de afastamento de licitação e autorizo a

aquisição/contratação do produto/serviço.

Ma iólAL, 30 de janeiro de 2019.
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cisc a Silva Araújo Filha

-úAÀ,

Mari
Di ra Executiva

Pás

KUDíCâ

OBJETO

FORNECEDOR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Despacho de ratificação
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AUTORIZAÇAO DE FORNECTMENTO/SERV|ÇO N. 10/2019

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS
Rua: Dona Tereza de Azevedo, No '1 .526, Pinheiro, CEP: 57.057-57 0, Ívlaceió/Al
CNPJ: 12.303.541 .0001178 - Tel : (82) 3194-3030 e-mail: crcal@crcal. orq. br

Pedido de Contratação no 000062/20í9
lvlodalidade: Dispensa de Licitação N"10/2019
Processo N" 201 9/000062

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

FORNECEDOR

cAFÉ ExPREsso LocAÇÃo DE MÁeurNAs
ENDEREÇO: Rua Tereza de Azevedo, n' 300 - Pinhêiro, Macêió/AL - CEP 57.057-570

Tel.: (082) 3241-0s90 CNPJ: 08.1 77.6í 3/0001-00 lnsc. Estadual:

Item
Valor Anual

Total

R$ 4.800,00
R$ 4.800,00

Local de entrega as Nota Fiscal

Rua: Dona Tereza de Azevedo, ns 1.526, Pinheiro, CEP: 57.057-570 Maceió/Al
Tel.: (82) 3194-3030 e-mail: compras@crca Lorg.br

coNDrçoEs DE coMPRAS/SERVtçO
1. O prazo de entrega dos itens constantes desta ordem de compras deverá ser cumprido rigorosamente dentro do estabelecido.
2. QLralquer comunicação sobre entrega do serviço será realizada junto ao Departamento de Compras.
3. O pagamento no valor acima será efetuâdo, de acordo com a condição de pa8amento estabelecida na proposta, após a entrega do
material/sêrviço 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 estar inciusas as despesas com trânsporte, tributos e demais encargos que incidem sobre o objêto desdê pedido.
5. Na nota fiscal deverão constar as retenções dos impostos, conforme lN RFB ne 1.234/2012, sendo: lR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e no
caso de prestâção de serviço haverá também o ISSQN

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 âpresentada a este Órgão.

\-. 7. Reservamos o direito de recusar e devolver, à custa do fornecedor, qualquer parcela do material recebído em quantidade superior
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 declaração de opção pelo SIMPLES, de acorda com lN RFB ne 1.234l2012 (se for o caso).
10. Apresentar medida judicialque comprove suspensão da retenção das contribuiç t e/ou impostos federais (se for o caso)

Mê de janei
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iretora ecutiva
Araújo Filha
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Especificação Quant. Período
valor

Unitário
01 LocaÇão de 02 l\/áquinas de Café 12 Mensal R$ 400,00

Total Geral
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