
PÁULO HENRIQUE S+MPAIO DA SILVA
Eletricista e Encanador

oRÇAMENTO

Serviço de mão de obra eletrica e hidráulica para a instalação de três
puriÍ'icadores de água;
Instalação de quatro tomadas elétricas;
Substituição de três registros do reselvatório geral de água.

Valor dos serviços R$ 700 ,00

Maceió-AL, tt4 i A2/20 1 9
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Paulo Henrique Sampaio da Silvs

Cpf: 092.003.294-03
Eletricistc e Encanador
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TERMO DE _DiSPEI'ISÂ DE o N" 014120í9

Pedido de Gontratação n.000077/2019

, 13 de fevereiro de 2019

n de Queiroz Andrade
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Valor TotalValor UnitárioQuant.Especificação

R$ 700,00R$ 700,00Serviço Profissional de Eletricista/
Encanador

PAULO HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA
ENDEREÇO: Hamilton de Barros Soutinho, í935 - Jatiúca, MaceiólAL - cEP 57.035-690

R$ 700,00Valor Total

lnsc. Estadual:CPF: 092.003.294-03Tel.: (082)

Enquadramento Legal: Art. 24, inciso ll, da Lei no 8.66/93 (vide Decrêto Nô s.412, de 't I de Junho de 201 8),

in verbis:
" Aft. 24. E dispensável a licitação:

(..)

ll - para outros serviços e @mpras de valor alé 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: PÍoposta de preços constante do Pedido de Contrataçáo n" 00007712019

Despacho de ratificacão

Ratifico o enquadramento legal de afastamento de licitação e autorizo a

aquisição/contratação do produto/serviço.

13 de fevereiro de 20'tg

Silva Araújo Filha
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#cnc"ea*
AUTORIZACA O DE FORNECIMENTO/SERVIÇO N',,I 412019

CONSELHO RÊGIONAL DE CONTABILIDAOE DE ALAGOAS
Rua: Dona Tereza de Azevedo, No í.526, Pinheiro, CEP: 57.057-570, Maceió/AL
CNPJ: 12.303.541.OOO1 n 8 - Tel.: (82) 3l 94-3030 e-mail: crcal@crcal.o rq. br

Pedido de Contratação no 00007712019
Modalidade: Dispensa de Licitação No14/2019
Processo No 20í 9/000077

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

TORNECEDOR

PAULO HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA
ENDEREÇO: Hamilton de BarÍos Soutinho , í935 - Jatiúca, Macêió/AL - CEP 57.035-690
Tel.: (082) CPF: 092.003.294-03 lnsc. Estadual:

Especi Quant. Unid.
Valor

Unitário
01 Servi Profissional de Eletricista/ Encanador R$ 700,00 R$ 700,00

Total Geral. R$ 700,00
Local de entrege as Nota Fiscal
Rua: Dona Tereza de fuevedo, ne L.526, Pinheiro, CEp: 57.O57-570 Maceió/AL
Tel.: (82) 3194-3030 e-mail: compras@crcal.org.br

Item ValoÍ Totel

coNDrçoEs DE CoMPRAS/SERV!çO
1. o prazo de entrega dos itens constânles destã ordem dê compras deverá ser cumprido rigorosamentê dêntro do estabelecido.
2. Quãlquer comunicaÉo sobre êntre8a do sêrviço se.á realizada junto eo Departamento de Compras.
3. o pagamento no valor acima será efetuado, de acordo com a condição de pa8amento estabelecida na proposta, ãpós a entrega do
materiaUserviço com a correspondênte nota Íiscal acompanhada das cenidõês; CNDT; CRf (FGTS); Divida Ativâ da União e Divida Ativa
do Estado.
4. No preço deverão eíãr inclusas as despesas com transporte, tributos e demais encirgos que incidem sobre o obieto desde pedido.
5. Na nota fiscal deverão constar as rêtenções dos impostos, conforme lN RFB ne 1.234/2012, sendo: lR, CSL[, COF|NS, plS/pASEp e no
caso de prestação de serviço heverá também o lSSeN.
6. será cobrada muha de 10% (dez por cento), sobre o valor do pedido, caso não se.ja cumprado o prazo de entrega, constante da
proposte apresentada a este órgão.
7. Reservâmos o direito dê recuser e dêvolver, à custa do fornecedo., qualquer parcela do matêrial recebido em quantidade superior
àquela autorizadâ no pedido, bem como todo o material rejeitado pelo nosso controle de qualidade.
8. Apresentar declaração de isenção/imunidade tributário, conÍorme o câso,
9. Apresentar declaração de opção pelo StMpLES, de acorda com lN RFB ne 1.234/2012 (se for o caso),
10. Aprêsentar medidâ judicial que comprove suspensão de retenção dâs contribuições e/ou impostos federais (sefor o caso).
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